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Pár slov na úvod… 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení a milí čtenáři, 
 
Do rukou se Vám dostává ojedinělá, jedinečná sbírka stalkerských povídek. 
 
Autoři svojí prací dokázali, že i hra může rozvíjet kreativní myšlení. 
Dočkáte se tak povídek nejen vážných a seriózních, ale i naprosto 
smyšlených, avšak o to více zábavnějších, při kterých vám slzy budou téci 
nejen z očí a kde si jejich autoři neberou vůbec žádné servítky.  
Všechna tato díla jsou sepsána amatérskými tvůrci, avšak u mnohých byste 
si to ani nepomysleli.  
 
A nyní něco k historii vzniku - nápad vydat podobně zaměřenou knihu 
vznikl již před více než jeden a půl rokem. Byla to sice dlouhá doba, ale vše 
nakonec dopadlo úspěšně.  
Doufám (včetně všech dalších zainteresovaných osob), že se Vám bude 
tento literární výběr líbit a najde si tak u Vás své čestné místo, ať už v 
knihovně, nebo vedle klávesnice. 
 
Ondra „Datastor“ Vodstrčil, 
redaktor stalker.scorpions.cz 
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Anomália: Časopriestor 

Robo Sidor 
 
 

vírený prach a piesok sa lenivo zdvíhal zo zeme pod dopadom 
môjho tela. Cítil som ho nielen na tvári ale aj v ústach. Pach po 
spálenine v zemi ostal aj po toľkých rokoch. Snažil som sa zdvihnúť 

zo zeme a pokračovať ďalej, lebo to bola jediná vec, na ktorej mi práve 
záležalo.  

Z 
Natiahol som ruku a pár krát vystrelil z pištole za seba. Neobzeral som sa. 
Dúfal som, že to tie beštie aspoň nachvíľu zastaví. Chrčanie však 
neprestalo. Vyskočil som na nohy, ktoré ma neuveriteľne boleli od 
nepretržitého behu, no strach ma premohol a spravil som rýchle rezké 
kroky. Minul som pár stromov po rozsiahlej lúke a snažil sa dostať k lesu 
neďaleko predo mnou. Nevládal som dýchať a únava pomaly, ale isto 
prichádzala. K cieľu mi už chýbalo len pár metrov.  
Obzrel som sa inštinktívne dozadu a na moje prekvapenie sa jedna z tých 
malých štvornohých potvor rútila priamo na mňa. Nestihol som ani 
vystreliť, keď som sa zrazu ocitol opäť na zemi. Tá vec so mnou začala 
metať veľkou silou. V rýchlosti som si dal dole batoh, do ktorého to 
monštrum nepretržite hrýzlo. V tej chvíli to bola jediná šanca ako sa dostať 
preč, pretože niekoľko ďalších sa už blížilo. Nikdy som nestratil batoh, no 
teraz som nemal na výber a z posledných síl som dobehol k schátranému 
lesu.  
Po chvíľke som už nevládal. Za sebou som ich už zrazu nepočul. Zohol 
som sa, naberal dych a obzrel sa za seba. Tie psy mi roztrhávali batoh na 
kúsky a žrali jedlo, ktoré som mal pripravené na prežitie v tejto prekliatej 
časti Zóny. Ňuchali a vrčali na seba, akoby na chvíľu na mňa zabudli.  
Zotrel som pot z tváre a v momente keď som sa vzpriamil, opäť ma 
zavetrili.  
Zaklial som a bežal cez lesnaté krovie. Náhle však po pár krokoch som 
stratil pevnú zem pod nohami. Po nepríjemnom pocite som sa už rútil dole 
zarasteným svahom. Dopad bol tvrdý a nachvíľu som mal pocit, že som 
stratil vedomie. Piskot v ušiach neprestával. Jediné čo ma prebudilo z 
bdelého vedomia bola tekutina, ktorá mi dráždila pažerák. Premohol som sa 
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a otočil sa na bok. Vypľul som krv a zistil podľa kvapiek padajúcich na 
zem, že mi do úst stiekla z nosa. Pár krát som zakašľal a snažil sa dať 
dohromady. 
  
  Nevedel som kde som a tak som vytiahol z bundy PDA, o ktoré 
som našťastie neprišiel, no v rukách sa mi rozsypalo na niekoľko kúskov. 
Vedel som, že to je môj koniec. Nikto sa o mne nedozvie. Pri myšlienke, že 
som stratený som od zlosti hodil úlomky PDA do diaľky. Posadil som sa a 
z bočného vrecka na nohaviciach som vytiahol malú kovovú nádobu. 
Aspoň vodka v týchto končinách chutí lepšie ako v ostatnej časti Ukrajiny. 
Neodolal som pár glgom tohto lieku na dušu a snažil sa rozpomenúť si 
lokáciu miesta, kde som mal namierené. Slnko práve vystrkovalo svoje 
rožky spoza obzoru a moje myšlienky sa náhle zatúlali do minulosti. 
Myslel som naňho, na Nikolaja. Na môjho jediného brata, ktorý je 
dôvodom tejto misie. Vždy ma podržal. Celý život som nebol 
najvzornejším človekom, no on stál zakaždým pri mne. Má tri dcéry a ženu 
menom Nadia, ktorú mu môže každý závidieť. Nemal prácu už dlho a o 
tomto prekliatom mieste sa dozvedel náhodou. Pre uživenie rodiny ako 
bývalému vojakovi mu neostávalo nič iné, ako skúsiť túto prácu stalkera. 
Želal by som si vrátiť čas späť a nikdy sem neprísť na toto pekelné miesto, 
ktoré Boh zatratil. „Prečo som mu ten nápad nevyvrátil? Prečo? Prečo ja 
blbec?!“ spytoval som svoje vlastné svedomie tichým šepotom. 
  
  Na misie sme od začiatku chodili spoločne, no tentoraz sa pred pár 
dňami vydal s jednou skupinkou sám. Nikdy sme spoločne nenašli žiaden 
artefakt. Od začiatku bol posadnutý nájdením jednej z tých zvláštnych vecí. 
Ja som chcel, aby sme plnili jednoduchšie misie. Videl som mnohých, ktorí 
sa už do kempu nevrátili. Nechcel som, aby som sa dožil toho, že jedného 
dňa pôjdem po zbytkoch jeho mŕtvoly. Mal som ho rád, aj keď v 
poslednom rozhovore s ním, som ho preklínal. Toto miesto mení úplne 
všetko, aj ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. Veľa ľudí ho neopúšťa, sú nim 
pohltení až do svojej smrti. Vedel som, že nie je mŕtvy, tušil som to a veril 
v to. Pred niekoľkými hodinami mi poslal správu, v ktorej bolo, že na niečo 
natrafil, no nemôže nikomu veriť a potrebuje pomoc, moju pomoc. Preto tu 
sedím na pospas rádioaktívnej splodiny a rozmýšľam o tom, aké by to bolo 
ak by nikto z nás nevstúpil na toto prekliate miesto. Vedel som, že sa to už 
nedá zmeniť a tak som sa upriamil na to aby som rozoznal miesto, kde sa 
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práve nachádzam. Naposledy, ako som sa pozeral na PDA, som bol od 
neho necelých päť kilometrov smerom na západ.  
Vstal som na nohy. Slnko už osvetľovalo celé okolie. Pozrel som sa na 
kopec skadiaľ som sa skotúľal a na starých skormútených stromoch som 
zahliadol mach. Mach rastie smerom na juh, aspoň to som si pamätal  z 
detských knižiek pre pionierov, ktoré som tie dlhé roky po revolúcii 
zatracoval. Smer som mal jasný.  
Vytiahol som zásobník z pištole a nabil ho nábojmi, ktorých som mal 
našťastie vždy v bunde pre každý prípad dostatok. Ostalo mi už len pár 
nábojov, ktoré som uschoval do vrecka. 
Starostlivo som si zašnuroval topánky, obtiahol pištoľ a spravil pár ťažkých 
krokov, ktoré smerovali priamo do centra pravého pekla na zemi. Okolie 
bolo tiché, na moje prekvapenie až veľmi pokojné.  
 
Približne o hodinu som v diaľke zahliadol starú tatrovku, preháňajúcu sa 
pustatinou. Ďalší stalkeri. Určite nováčikovia, ktorí skúšajú šťastie, no 
netušia čo ich čaká. Vôbec nereagovali na môj krik. Ignorovali ma a 
vzdialili sa do neznáma. Ja už som nechcel byť tým čím som bol. Išiel som 
za svojím cieľom, preto, aby som spoločne s bratom odišiel preč z miesta, 
ktoré nepatrí do tohto sveta. Onedlho som sa dostal k skalnatej rokline, 
ktorou som musel prejsť. Kráčal som pomaly po skalnatom povrchu, no 
zrazu sa môj pohľad upriamil na zem niekoľko metrov predo mnou. 
Uprostred ležalo nehybné telo. 
  
  Zrýchlil som krok a sledoval okolie. Stromy a porast lemovali 
skalnaté výbežky a všetko vyzeralo byť bezpečné. Onedlho som už stál nad 
telom. Zložil som zbraň a otočil ho. Oči mal pretočené dozadu a krv sa 
okamžite vyliala z jeho otvorených úst. Nepochybne to bol stalker. Vyzeral, 
že je z frakcie Povinnosť. Neváhal som a začal ho prehľadávať. V bunde 
som našiel PDA. Vďaka Bohu bolo funkčné. V batohu, ktorý som otvoril 
ako vianočný darček som našiel jedlo. Neodolal som a okamžite si z neho 
odhryzol. Bol tam dokonca aj balík cigaret!  
Čo ma ale najviac potešilo bola odpílená brokovnica, ktorej hlaveň sa 
nádherne trblietala na slnečnom svite. Vopchal som niekoľko nábojov do 
káps a v momente, keď som siahol po brokovnici sa stalo niečo nečakané. 
Zastavil ma silný chmat ruky vojaka, o ktorom som si myslel, že už nie je 
medzi živými. 
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    Vyľakal ma natoľko, že som sa strhol  dozadu. Rýchlo siahol po 
brokovnici a s roztrasenými rukami ju namieril na mňa.  
  „Kto do čerta si?“ zvolal a dýchal zhlboka.  
  „Som ...som ... Sergej  ... “ moje slová náhle prerušil.  
  „Koľkí ste? Koľkí ste?“ spýtal sa a neustále sa vystrašene obzeral okolo 
seba.  
  „Sám.“ odvetil som. „ Kurva! Kurva! Kde sú?!“ zaklial a pokračoval  
  „Počúvaj, vypadni, vypadni odtiaľ ... je to pasca ... zmizni ... nemal si sem 
ísť podľa PDA, nemal ... oni ... oni ma donútili to napísať, neviem ako, ale 
pamätám si, že som to písal ... Ten ... ten mutant bol iný ... bol to 
Kontrolór, ale bol iný ... tá vec v jeho hlave ... ach, Kriste, moje nohy! Au! 
To je teraz jedno! Je to pasca, tak vypadni, rýchlo!“ riekol roztraseným 
hlasom.  
  „Čože!? Ja ...“ V momente, keď som chcel na to reagovať sa z okolitých 
porastov ozývať zvuky.  

„Kurva, už sú tu!“ Zaklial a siahol rukou po batohu. Zvuky sa začali 
ozývať z každej strany. „Takže ty si ma okradol?“ zreval nahnevane.  

  „Veď si bol mŕtvy človeče!“ riekol som nervózne a pomaly vytiahol 
pištoľ. 
  „Navaľ tie náboje, ty idiot. Inak tu skapeme ... Cigarety? Neverím, že si 
zobral aj tie? Si skoro ako moja žena, pre Krista!“ zahundral a utrel si ústa 
od krvi.  
V momente ako som mu hodil zopár nábojníc stíchol ako pokojné bábo, 
ktoré dostane svoju hračku. Z krovia sa ako na zavolanie náhle objavil roj 
zombíkov. Namieril som a začal páliť.  
Niekoľko ich padlo, no ešte viac sa ich začalo objavovať z iných strán. 
Stalker vypálil salvu z brokovnice a nabíjal ďalej, keď sa v tom momente 
na vrchole rokliny objavila akási postava. Skoro som si ju nevšimol, keby 
sa niečo netrblietalo na jej hlave. Číhala a v momente, keď som si ju všimol 
zmizla z dohľadu. 
  „Štetky hnilobné!“ zreval stalker, vypálil, a neprestával nabíjať náboje, 
ktoré sa pomaly, ale isto míňali. „Človeče, strieľaj poriadne! Do nôh, to ich 
spomalí! Sakra! Tak poďte vy supy!“ vysvetľoval a snažil sa posadiť, aby 
mal lepší uhol streľby, no kvôli zraneniu na nohách sa mu to nedarilo. 
  „Videl som ho! Kontrolóra!“ zvolal som.  
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  „Nesmieš ísť za ním! On ... on je iný. Iný ako ... To zvládneme! To 
zvládneme, chlape, len strieľaj poriadne! Mus ... musíš ...Ach ... Do ...“ 
dohovoril a náhle padol k zemi, pričom sa mu oči obrátili nahor. Začal sa 
triasť a prskať krv z úst okolo seba. Akoby s niečím bojoval a chcel mi 
niečo povedať. Skočil som k nemu a snažil sa mu pomôcť, no on bol už o 
pár sekúnd mŕtvy. 
  
  Nechápal som, čo sa mu stalo.  
Keď som sa dotkol jeho pokožky bola horúca, akoby ho niečo upieklo z 
vnútra. Náhle ma niečo zdrapilo za plece a veľkou silou odhodilo dozadu. 
Bol to hnilobný zombík a ja som vedel, že musím konať. Natiahol som 
ruku so zbraňou, ktorej hlaveň skončila priamo pred jeho hlavou. Výstrel 
spôsobil explóziu hlavy a okamžite sa rozšíril nepríjemný zápach, z ktorého 
sa mi začal zdvíhať žalúdok.  
Zrazu sa okolím ozval zvláštny prenikavý piskot a pár metrov predo mnou 
sa zjavil Kontrolór a všetci zombíci skameneli. Dýchal som zhlboka a bol 
som pripravený vystrieľať do neho celý zásobník, ale on stál pokojne na 
mieste a sledoval ma. Vyzeralo to akoby ma pozoroval a skúmal. Náhle sa 
skrčil a urobil pár pomalých krokov dopredu. V strede čela mal akúsi 
striebornú guľu alebo niečo podobné. Keď sa pohyboval tá vec pulzovala 
akoby to bola kvapka kvapaliny prisatá na jeho hlave. Urobil som krok 
dozadu a schmatol rýchlo brokovnicu zo zeme. Vo chvíli keď môj prst 
skĺzal po spúšti už tam náhle nebol. Otáčal som sa do strán a hľadal ho, no 
on sa nikde nenachádzal. 
  
Zrazu sa zombíci začali pohýnať a mne neostávalo nič iné, ako si prebiť 
cestu von z tohto osieho hniezda. Rozbehol som sa a pálil pred seba z 
pištole ako aj z brokovnice. Rútil som sa s revom dopredu a nemienil 
zastať.  O pár sekúnd som bol z obkľúčenia von a pokračoval v behu 
roklinou. Po chvíľke som zistil, že ma nič neprenasleduje. Bolo to zvláštne, 
akoby mi ten Kontrolór dal šancu na únik. Snažil som sa to neriešiť a 
nachvíľu si vydýchol. Vytiahol som z kapsy PDA a na moje prekvapenie 
som zistil, že sa nachádzam necelé dva kilometre od Nikolaja. Bol v 
budovách bývalého inštitútu pre energetiku. Jeho poloha sa nehýbala, čo 
ma trochu znepokojilo. 
  
  Zapálil som si cigaretu a kráčal v útrobách miesta, z ktorého číhala 
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smrť na každom rohu. Približne po polhodine sa objavila helikoptéra. Mal 
som pocit, že ma pozoruje. Pravdepodobne armádne zložky opäť hľadali 
banditov, ktorí sa neustále snažia nájsť čokoľvek cenné, no málokedy sa im 
to vyplatí. Väčšina z nich sú zúfalci a utečenci pred zákonom. Mal som už 
možnosť čeliť im, ale vždy je to iné, keď sa postavím voči človeku ako 
proti tvorom, ktoré si v Zóne žijú ako doma. Akoby boli z úplne iného 
sveta.  
Zakýval som na helikoptéru a tá následne zmizla, pravdepodobne pátrať 
ďalej. Predo mnou sa už objavovali vrcholy budovy, v ktorej sa nachádzal 
môj brat.  
Už z diaľky bolo rozpoznateľné, že niečo s tou budovou nie je v poriadku. 
Náhle môj detektor začal pípať. Vedel som, čo to znamená. Blížil som sa k 
anomálii.  
Vždy, keď mi detektor začal pípať, nikdy to pre mňa nebolo dobré. Pláň 
bola čistá, neskorodovaná. Jediné čo ma napadlo bola koncentrovaná 
gravitácia. Vzal som kameň zo zeme a hodil ho pred seba. Ten v okamžiku 
zmenil svoju trajektóriu a letel oveľa ďalej ako som ho hodil. Vzal som 
ďalšie kamene a skúšal som inú cestu, ale všade naokolo bola anomália. Ak 
som sa chcel dostať ďalej musel som to risknúť a nechať svoj osud na 
pospas náhode. Zhlboka som sa nadýchol, zavrel oči a opatrne kráčal 
dopredu. Detektor začal pípať ako šialený a v momente, keď už pípal 
nepretržite, tak sa pod mojimi nohami stratila zem. Otvoril som oči a ja 
som letel niekoľko metrov nad zemou.  
Gravitácia ma vystrelila smerom k budovám inštitútu ako katapult. Pocit 
strachu vystriedal iný pocit. Bolo to akoby som práve prežíval jazdu v 
rýchlodráhe niekde na kolotoči. Dopad bol už o niečom inom. Skotúľal 
som sa na tvrdú zem. Kolená zaškrípali a narazil som si ľavú ruku.  
„Každá zábava má svoju cenu,“ pomyslel som si ironicky. Na druhej 
strane, bol som stále živý a o krok bližšie k cieľu, ktorý sa objavil asi pol 
kilometra predo mnou. Oprášil som sa a pobehol napred k opustenej stavbe. 
  
  Budova bola rozbitá a tak som bez problémov prenikol dnu. Vnútro 
bolo plné popola, ktorý bol vírený vetrom prefukujúcim cez rozbité okná. 
Okrem stien sa tu nenachádzalo skoro nič. Pravdepodobne to bola jedna zo 
zlatých báň banditov. Vybral som PDA a nasledoval cieľ. Prešiel som 
chodbou až do väčšej miestnosti. Bol som blízko len pár metrov. „ Nikolaj! 
Nikolaj!“ volal som naňho. Nič sa neozývalo. Po chvíľke som sa dostal až 
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na presné miesto cieľa, ktoré ukazovalo PDA. Nič tam nebolo. Vybehol 
som hore schodmi a začal prehľadávať poschodia na tom istom mieste. 
Zúfalo som chodil a volal naňho no nenašiel som žiadne stopy po ňom ani 
po PDA. Zbehol som na prízemie a rozmýšľal, čo ďalej. Niekoľko krát som 
reštartoval PDA, no ani to nepomohlo. Ukazovalo stále tú istú pozíciu. 
Zrazu sa ozvali akési zvuky podo mnou. Bolo jasné, že niečo je dole. 
Našiel som výťah, ktorý bol samozrejme nefunkčný. Zapol som baterku 
pripevnenú na mojej bunde a zistil, že výťah smeruje dva, možno tri 
podlažia pod zem. Bolo to posledné miesto, kde sa možno Nikolaj 
nachádza a tak som neváhal a zliezol po oceľovom lane až na samý spodok. 
Okolie bolo vlhké, ale vzduch bol horúci.  
Vnikol som dnu cez rozbité výťahové dvere a sledoval okolie. Podľa PDA 
som bol blízko. Kráčal som pomaly a snažil sa vydať čo najtichšie zvuky. 
Tieto miestnosti boli v celku zachovalé. Dopadala na nich len sila času. 
Celé podzemie bolo akýmsi experimentálnym pracoviskom. Sledoval som 
PDA, keď v tom sa zrazu začal môj cieľ pohybovať. Zvolal som na brata, 
no nič sa neozývalo akoby sa odo mňa vzdiaľoval. Pobehol som a snažil sa 
dostať k cieľu po tomto komplexe. Za chvíľu som už pred sebou počul 
akési šuchotavé zvuky. V momente keď som bol už len pár metrov za ním 
som si uvedomil, že to možno ani Nikolaj nie je. 
  
  Zvuky boli zvláštne, akoby niečo šúchalo o zem. Nechcel som si 
priznať, žeby môj brat bol mŕtvy a tak som pridal krok. Musel som za 
každú cenu zistiť, čo to je. Po chvíľke som už niečo zbadal predo mnou. 
Ako náhle som zasvietil svetlo na tú vec, zastalo to. „Nikolaj?“ riekol som 
pokojne a urobil pár krokov vpred. Predo mnou bola akási malá postava 
zahalená v handrách. Zrazu sa otočila a ja som zistil, že je to malý slizký 
škriatok. Zrobil pár krokov dopredu a odhalil to čo som naozaj nechcel 
vidieť. Bolo to Nikolajove telo, ktoré to malé monštrum ťahalo niekam po 
zemi. Do očí sa mi zrazu vyronili slzy.  
Jeho bezvládne telo ležalo skrvavené na zemi bez akéhokoľvek pohybu. 
Začal som bezhlavo strieľať, no ten malý bastard nereagoval a začal ťahať 
telo po chodbe ďalej. Rozbehol som sa k nemu a strieľal doňho ako 
zmyslov zbavený. Po pár metroch zastal a keď videl, že už nemá na výber 
pokúšal sa brániť, no to som už bol pri ňom a v momente keď mi došli 
náboje do pištole, vytiahol som brokovnicu a bil to zmutované monštrum 
pažbou do tváre. Snažil sa škrabať, ale napokon som jeho úbohý život 
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ukončil výstrelom z brokovnice, ktorá sa zaborila do jeho krku. Zlosť náhle 
pominula a vo mne vzrástol pocit uvoľnenia. Ruky sa mi roztriasli a tak 
som sa oprel o stenu, po ktorej som sa zošuchol na zem. Prešiel som 
Nikolajovi po tvári. Bol chladný a stuhnutý ako kameň. Slzy mi 
neprestávali tiecť. Obkolesila ma úzkosť a nenávisť voči tomuto miestu. 
Prestal som vnímať okolie a bedákal nad znetvoreným telom svojho brata. 
Nemohol som uveriť tomu, že som prišiel neskoro a nepomohol mu. Bol 
jediné, čo som po smrti rodičov v živote mal a v tom momente som sa cítil 
úplne prázdny a beznádejný. Po chvíľke som zdvihol hlavu a zistil, že už 
nie som sám. V miestnosti, kde som sa ocitol sa zrazu objavilo niekoľko 
ďalších škriatkov, ktorý povyliezali z akýchsi dier. Vedel som, že nemám 
šancu a tak som pustil brokovnicu na zem. Bol som pripravený odísť na 
druhý svet a tak som sa postavil a neodporoval. Jeden zo škriatkov sa 
priblížil a v momente keď chcel zaútočiť spadol na zem. 
  
  Do miestnosti sa s piskľavým zvukom dostala ďalšia postava. V nej 
som hneď spoznal, že ide o mutanta, ale nie obyčajného. Bol to presne ten 
istý Kontrolór, ktorého som už stretol. Spravil pár pomalých krokov a 
škriatkovia sa rozostúpili. Jeden z nich schmatol Nikolajove telo a snažil sa 
ho odtiahnuť do jednej z dier. Bol som zúfalý, chcel som niečo vykonať, 
ale nemal som už na to silu. Zrazu sa stalo niečo, čo sa nedeje každý deň, 
možno sa to nestalo ešte žiadnemu stalkerovi. 
  „Prepáč .. im ... im ... Musia predsa ... niečo jesť!“ ozval sa chrapľavým a 
rezonujúcim hlasom Kontrolór. Vystrašilo ma to a prekvapilo zároveň. 
„Viem ...Viem kto si ... privolal som ... ťa ...ťa sem ... máš ... niečo ... niečo 
čo potrebujem ... čo potrebujú všetci ... vycítil som ... som ťa na kilometre 
... Si ... si prekvapený ... že roz ... rozprávam ... však ?“ naznačoval a zhrbil 
sa zvláštnej polohy. „Všetci ... všetci sme boli ... boli sme tým ... čím si ty 
... človekom ... obyčajným ... raz sme ním boli ... ale už nie ... už nie ... už 
vôbec nie ...  teraz už sme niečo viac ... dejú ... dejú sa tu veci ... o ktorých 
... sa ti ani nesnívalo ... nesnívalo chlapče.“ riekol a odstúpil jeden krok 
dozadu. 
Z jeho pohľadu a správania som vytušil, že má niečo so mnou za ľubom. 
Spomenul som si na nožík, ktorý som mal celý čas pripnutý na opasku. 
Siahol som pomaly po ňom a vytiahol ho s pošvy. „Vieš ... si ... ako by som 
to ... povedal ... si ... iný ... viem, že si ... jednoducho iný ... čakal som ... 
čakal som na ... na niečo také ... neveril som, že to tak ...  tak ... takto 
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dopadne ... to čo je zo mňa ... to čo sa stalo  ... stalo ... ale viem ... že to 
nekončí ... nikdy ... všetko je inak ... musíš to spraviť.“ Snažil sa 
vysvetľovať aj keď som nechápal veľa vecí čo rozprával. 
 „Počúvaj ma ... počúvaj ... musíš to ... musíš! ... ty to musíš ...“ podišiel 
bližšie a ja som vedel, že je to jediná šanca ako zaútočiť. Bodol som s 
nožom na miesto, kde mal srdce. Strhol sa a spravil niečo, čomu som 
nechápal. Rukou sa dotkol striebornej gule na hlave a v okamihu zmizol. 
Nôž spadol na zem a vydal nepríjemný zvuk. Spravil som krok dopredu a 
ničomu som nechápal. Zrazu ma niečo chytilo zozadu. Keď som sa otočil 
zistil som, že je to Kontrolór. Akoby sa preteleportoval, alebo niečo 
podobné. Krvácal a silno ma schmatol svojimi rukami za hlavu.  
„Ve... Vedel som to ... Vieš ... táto vec... táto vec čo mám ... to nie ... nie je 
z tohto sveta ... bola to špeciálna kvapalina ... ale ... ale pri výbuchu ... to 
zmen ... zmenilo sa ... ožilo ... vďaka tomu predvídam ... a vedel som ... 
vedel som, že to spravíš ... chcel som to takto ... viem, že ty to dokážes , 
dokážeš zmeniť .... zmeniť to čo sa stalo ... pochopíš to hneď ... zmeň to 
všetko ... musíš si to priať ... želaj si to ... to si želaj ... zmeň ...zmeň ...“ 
dopovedal a chytil mi pevne hlavu. Nevládal som sa pohnúť akoby som bol 
paralizovaný. Urputne krvácal a napokon pritisol svoje čelo k môjmu. 
Nastala neskutočná bolesť v mojej hlave. Všetko naokolo sa menilo. 
Všetko bolo zrazu úplne iné. Vrieskal som. Vrieskal som až do posledných 
síl až som napokon upadol do bezvedomia. 
 
  Prebral som sa po neurčitom čase. Všetko ma bolelo a v tele som 
cítil neuveriteľný chlad. Nachádzal som sa v strede veľkej miestnosti, 
niekde v neznámej budove. Chytil som sa za hlavu a náhle mi v rukách 
ostal chumáč vlasov. Preľakal som sa.  
  „Kde je?!“ ozval sa náhle hlas človeka, ktorý mi v momente zaboril 
útočnú pušku do pŕs. Bol to stalker s utrápeným výrazom na tvári. Sedel na 
stoličke a pokojne držal cigaretu v ústach akoby to bolo jeho jediné 
potešenie. Obzrel som sa okolo a zistil som, že nie je sám. Okolo bolo 
niekoľko ďalších, ktorí v momente, keď som sa prebral tak podišli bližšie. 
Sledovali ma z odporom a ihneď siahli po zbrani. 
  „Kde je!? Kde je Dimitri Juganov!?“ zvolal ešte raz, odhodil cigaretu a 
nervózne pritisol hlaveň. Zakašľal som a snažil sa nabrať dych.  
  „Čo ... čo sa stalo ...“ vzchopil som sa reči . 
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  „Zabil by som ťa s potešením, ale ... ale si pre nás cenný.“ dopovedal, 
zdvihol zbraň a namiesto nej mi na prsia stúpol nohou.  
  „Vidíš toto?! Vidíš to?“ spýtal sa a z kapsy vybral PDA. „ Prečo máš 
Juganove PDA? Šli sme podľa neho a našli sme teba! Prečo!? Kde je!? 
Odpovedz!“ skríkol stalker, ktorý svojim výzorom a oblečením 
jednoznačne patril k frakcii Povinnosť.  
  „Som stalker, preboha! Našiel som ho ... Našiel som Dimitriho uprostred 
...“ moje slová náhle prerušil ďalší z nich.  
  „To by stačilo Vasilij. Je jasné že Dimitri je mŕtvy. Chcú to. Je to 
neškodné. Živý je nám na nič. Aj tak by to neprežil. Podaj mi sekeru.“ 
riekol náhle na ďalšieho stalkera, ktorý ostal po jeho slovách ako 
skamenený. 
  „Podaj mi tú sekeru, do frasa!“ zvolal a chytil sekeru, ktorá okamžite 
letela vzduchom k nemu. 
  „Uchopte ho do kelu! Poriadne.“ Povedal, rozkročil sa a zdvihol sekeru do 
výšky. Snažil som sa vymaniť spod zovretia, ale nedalo sa. „Vieš ... to čo 
máš na čele je cenné. Veľmi cenné. My ťa len chceme zbaviť bolesti, 
priateľu .... tak vydrž, hneď to budeš mať za sebou.“ dopovedal a ja som si 
spomenul na všetko čo sa mi udialo. Pochopil som, že to čo mal ten 
Kontrolór na čele mám už ja. V momente keď sa rozmachol so sekerou 
podarilo sa mi uvoľniť ruku a dotknúť sa tej veci na mojom čele. 
 
  Zrazu všetko zastalo. Čas sa úplne zamrazil. Ležal som na zemi a 
niekoľko centimetrov nad svojím krkom som mal čepeľ sekery. Akoby 
okrem mňa úplne zastal. Bol to zvláštny pocit. Každou bunkou môjho tela 
prechádzala neuveriteľne silná energia. Vstal som na nohy a ostal stáť 
ohromený. Prešiel som pár krokov k oknu, kde vtáci ostali vo vzduchu stáť 
ako atrapy. Stromy sa nehýbali, všetko bolo ako tuhé ako skala. Prial som 
si, aby som bol doma, aspoň na chvíľku, na malú chvíľku, predtým než 
zomriem. Želal som si všetko zmeniť a napraviť, aj keď som vedel, že 
takéto niečo v tomto svete nie je možné. Náhle prišla neuveriteľná bolesť 
do hlavy. Bola tak neznesiteľná, že som kľakol na kolená a začal sa triasť. 
Nastal rýchly záblesk a piskot v ušiach. Trvalo to strašne dlho až som si 
začínal myslieť, že to už nikdy neprestane, ale stal sa opak. Prestalo to. 
Ležal som schúlený do klbka a neprestával sa triasť. Zrazu ma niečo chytilo 
za rameno. Strhol som sa. 
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  „Nie, nie nechajte ma!“ zvolal som a chytil si rukou čelo v úmysle 
uniknúť preč. Na moje prekvapenie tam už nič nebolo. Nechápal som tomu. 
Hľadal som hmatom tú zvláštnu abnormálnu vec, no nebola tam.  
  „Sergej, Sergi? Si v poriadku?“ ozval sa hlas, ktorý vo mne vyvolal 
zvláštne pocity. „Čo ti je?! Zase berieš to svinstvo! Sergej! Hovor so 
mnou!“ zvolal náhle a zdvihol mi hlavu. V tvári som rozpoznal človeka, 
ktorého som už raz stratil.  
  „Nikolaj?“ zašeptal som nechápavo. 
  „Volaj ambulanciu! Nadia, no tak rýchlo!“ skríkol nervózne.  
  „Nikolaj? Si to ty. Ako ...“ dopovedal som a začal sa smiať, hneď na to 
som absolvoval facku po tvári, ktorá utvrdila, že nesnívam.  
  „Čo to trepeš! Ty si nedáš s tým svinstvom pokoj, čo?“ povedal nervózne. 
Neodpovedal som, jediné na čo som sa zmohol, že som ho objal. Postavil 
ma na nohy a nechápavo sa na mňa pozeral. 
  „Ani neveríš, aký som rád, že ťa mám, braček.“ povedal som. 
  „Nadia, nevolaj nikde.“ povedal a chytil ma za plece. „Čo sa ti stalo? Si ... 
iný, človeče?“ spytoval sa. No ja som vedel presne kde a v akom čase sa 
nachádzam. Bol večer u nás doma tesne predtým ako sme sa mali stretnúť s 
jedným so stalkerov v Užhorode, v meste v ktorom sme žili. Až vtedy som 
pochopil čo sa mi to snažil Kontrolór povedať. Mal som možnosť zmeniť 
všetko, celú haváriu. Tá vec na mojom čele zmenila čas aj priestor mojím 
myšlienkovým pochodom. Keby som to pochopil skôr, možno by som 
zachránil všetkých, no ja som bol rád, že mám možnosť zachrániť aspoň 
svoju rodinu. 
 
Stojím pred svojím bratom a som odhodlaný vysloviť slová, ktoré nás 
nikdy nedostanú na to pekelné miesto. Ponechám ho už iba v mojich 
spomienkach a nočných morách, ktoré ma nevrátia späť… 
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Zrada 

Adam Burda 
 
 
…vlezli jsme dovnitř právě včas, těsně před Zonálním Únikem!! V tu chvíli 
se všechno začalo třást a ztratil jsem vědomí. Když jsem se probral tak, 
jsem byl v krytu pod skrýší a měl obvázanou nohu. Všechno se to semlelo v 
jednom dni a měl jsem děsné štěstí!!
 

o jsem jednou přes vysílačku dostal echo že se prý bude konat sraz 
armádních Stalkerů, tak že by jsme si mohli přilepšit a vyrazit si na 
lov. Měli jsme sraz na našem obvyklém místě u vraku Mi-24 co 

jsme sundal těžkým kulometem před dvěma měsíci. Protože jsem se 
opozdil – zdrželo mě několik krys – tak jsem přes vysílačku nahlásil pozici 
a kdy dorazím na místo. 

T 
  
  „Snad bych měl dorazit asi za dvacet minut,“ řekl jsem, „tak na mě 
počkejte.“ 
  „Čekat nebudeme, ale necháme ti tu náboje do Kalacha a jednu proti-
tankovou hračku,“ zachrčela odpověď. 
  „Dobře ale ne aby ste se na mě vysrali a všechny je pozabíjeli než 
dorazim, jako posledně!“ Smích co se mi ozval do ucha mě ujistil že se 
nemám čeho bát.  
Kdybych jenom tušil jak se pletu!!! 
  

Když jsem dorazil na místo, tak mi hned bylo jasný že je dneska 
všechno posraným navrch. To že ten vrak byl převrácenej na rotor a že tu 
nebyl nikdo mě nevzrušovalo. To, čeho sem se bál nebylo vidět, ale bylo to 
cítit. A to tady v Zóně není dobře. Každej člověk, stvůra a cokoliv co se 
pohybuje na vlastní pěst ví, že čich je tu potřeba stejně moc jako zrak.  
Ten smrad byl tak silnej že sem se málem pozvracel!!  

Když sem se odplížil k vraku hned mi bylo jasný co to je!! Na 
hlavni minigunu byly namotaný lidský střeva a to vydávalo ten smrad. 
  „A kurva,“ projelo mi hlavou, „haló, slyší mě někdo??“ zablekotal jsem 
do vysílačky, ale nikdo mi neodpověděl… 
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…Až na jeden jedinej hlas: „Tak co jak si to užíváš?? Už si sereš do gatí??“ 
Hned mi bylo jasný, co se semlelo!! Tohle nebyla žádná anomálie, žádnej 
útok mutanta, ani nic jiného, tohle byla ZRADA!! Ten hajzl Burkov, co 
nám všem o tomhle srazu stalkerů-vojáků řekl nás jim prodal!! Jediný moje 
stěstí bylo že sem se opozdil, jinak by moje střeva žrali Slepí Psi. Až se mi 
ten hajzl dostane do pazourů tak mu natrhnu prdel tak že mu skupina 
Snorků bude připadat jako školka retardovanejch dětí!! 

„Proč’s to udělal??“ naprsto sem totiž nechápal význam zrady 
skupiny.  
„Tobě to není jasný??“ zaznělo mi v odpověď, „potřebuju se dostal ze Zóny 
a tohle je moje jediná šance!! Přes Armádu.“  

Blbec. Kdyby tušil co se stane s každym kdo se spolčí s Armádou, 
tak by nikdy takovémhle kšeft nebral.  
  

Všechno co sem našel ve skrýši, byl jen jeden zásobník do pistole. 
To znamená, že jediná moje výzbroj je Makarov s osmi náboji plus jeden 
zásobník a Kalašnikov AK-74 bez nábojů. Jak je ten život krásnej!!! 
Jediný místo kam se Burkov mohl schovat, bylo to hnízdo o kterym nám 
všem řekl. Doufám že alespoň mluvil pravdu. 

 Tak sem se tam vypravil. Cestou se mi povedlo podřezat jednoho 
stalkera-vojáka tak jsem z něj alespoň dostal dalekohled a vcelku 
neužitečnou uspávací injekci. No nic.  
  

Burkov nekecal!! To byl úkryt vojáků.přikrčil jsem se za kameny a 
podle smradu poznal že to nejsou kameny ale hromada mrtvol… Nikoho na 
hlídce jsem nespatřil, tak, jsem přeběhl prostranství až ke dveřím do  krytu. 
Jestli se tedy komora reaktoru dá nazvat krytem. 

Zrovna vycházel ven jeden voják tak jsem mu vrazil bajonet do 
ledvin. Pomočil se. Konečně jsem od něj dostal nějaké náboje do Kalacha. 
Prošel jsem otevřenými dveřmi, nasadil tlumič na Makarova a vystřelil 
mozek z hlavy jednomu stalkerovi co jsem se mu nezamlouval.  
I ten měl nějaký ten zásobník. Pak sem prošel kolem jeho cukající se 
mrtvoly, a prošel dírou ve zdi, kde mě čekali další tři vojáci. 

 DZING DZING DZING!  
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To byly tři nárazy závěru mého Makarova do zarážek na konci 
rámu zbraně. Tři mrtvoly s prostřelenou hlavou se sesuly k zemi a na zdi 
vyrostly tři květy mozkomíšního moku. Pravda je že po třetí ráně zůstal 
závěr natažený ale v komoře nebyl náboj.  

Bleskově jsem vyměnil zásobník a prošel dřevěnými dveřmi dál. 
Ozvala se krátká dávka z vládního a zakázaného italského krátkého 
samopalu Beretta PM-12. 

Neškodně mi zabušila o prsní pancíř a střelcova hlava se pod 
úderem pažbou mého AK-74 rozplácla a mozek začal vytékat ušima. 
  

Konečně jsem se dostal až do centrální místnosti. A tam na křesle z 
hrubých dubových prken seděl, nebo spíše visel na kožených poutech. 
Nebylo by to tak hrozné, kdyby nebyl nahý a po celém těle neměl spáleniny 
od elektrického proudu. 

 Prostě a jednoduše ho mučili aby zjistili kde se schovávají ostatní 
stalkeři. Evidentně nic neprozradil. Jinak by ho odsud už odstranili.  
  
 
 

Najednou co se neposralo do teď, posralo se právě teď! To co 
vlezlo do krytu, jsem v životě neviděl… 

A asi to ani neviděl ten stalker který byl nabodnutý na tom, co to 
něco mělo na zádech, asi to měl být roh nebo něco. 

Najednou mi to skočilo před nos a rozevřelo chřtán, ze kterého 
vypadla část levé ruky. Uskočil jsem, tasil samopal a vypálil. 

Akorát jsem zapomněl vyměnit zásobník!! Taková blbá chyba!! 
  „A do prdele!!“ zakopl jsem, padl na kus drátu do betonu a probodl si 
nohu. Tohle se může stát snad jenom mě!!!  
 
K něčemu to přeci jen bylo, a to k tomu, že mě ta příšera neukousla hlavu. 
Alespoň jsem mohl vyměnit zásobník a vystřílet ho do tý potvory. A světe 
div se, hádejte co se stalo?? 
Nic!! S tim šmejdem to ani nehlo!!  
 „Chcípni šmejde!!“ zařval jsem a vyměnil zásobník. 
V tu ránu se ozvala detonace a to monstrum vybouchlo na sto malejch 
kousků!!  
A za ním stál jeden ze stalkerů-vojáků a v ruce třímal kouřící granátomet.  
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Pomohl mi na nohy a podepírajíc mě, dovedl mě do skrýše naší skupiny o 
které tím pádem musel vědět kde je… 
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Život je Svině 
 

Adam Burda 
 

 
y patrony do tý Spasiny nějak blbě lezou hele,“ poznamenal Yurij 
když ládoval osmej náboj do sedminábojový komory. 
„Ty

od Steva. 
 debile to bys tam nesměl rvát tolik nábojů“, přišla mu odpověď 

 
Tenhle Steve je divnej typan. Jeho matka je Ruska a otec je Anglán. Možná 
proto se k ostatním chová trochu povýšeně. Ale je to nelepší střelec v celý 
Zóně. 
Až na jednoho člověka. Na mě! Jako jedinej ostřelovač v Zóně vládnu 
nejsilnější puškou na světě. Ta puška co mám je M82A1 Barrett, ráže .50. 
Tahle puška má takovou sílu že proletí pancířem BVPčka. 

T 

 
„Kdo by řek, že se do sedminábojový komory nevejde osm nábojů, co?“  to 
byl Yurij. 
„Yuri, víš že si fakt debil?“ přišla odpověď od Alekseje, profesionála na 
výbušniny. 
„No a co?“ 
„Panenko Marie Nazaretská! Yuriji, drž kurva hubu nebo ti narvu tu 
brokádu do prdele a vystřelím ti voči ven!!“ 
  

Tak tohle je běžnej rituál před bitvou v našem táboře. Bez 
takovejch keců by sme asi nepřežili. Zatímco já si cpal třičtvrtě kilový 
zásobáky do sumek tak Aleksej mi kontroloval zavěšení výstroje na zádech.  
A mohli sme vyrazit.  
Když sme dorazili k místu kde se měla konat předávka  artefaktu, tak si 
každej z nás našel pozici. Já sem si zalez na strom do koruny a upravil si 
pušku, Yurij a Steve si vlezli do nějaký rozpadlý boudy, a Aleksej se vydal 
připravit nášlapný miny a C-4ku okolo údajného místa předávky. 
Jen se schoval uslyšel jsem kroky pod sebou.  
Tři muži vyšli po skalce nahoru a vešli na místo kde se předávka nejspíš 
měla konat. A pak se TO stalo! 
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  Ozval se zvuk vrtulníku, těžkej svist, tupá rána z dálky a jeden ze 
tří mužů padl na zem bez hlavy. Ostatní si okamžitě lehli a vytáhli Spas-
15ky, těžký bitevní brokovnice. 
  
Mezitím se vrtulník přiblížil na tolik že jsem mohl zamknout hlavu pilota 
do záměrného kříže na puškohledu M82ky. Problém je v tom že na tuhle 
pušku se nedělá tlumič, takže rána z Drobka by byla slyšet na kilometry 
daleko.  
  „Kurva, Vasile, co teď?“ Úplně jsem se tý vysílačky lekl. 
  „Nestřílet dokud nedostanete povel!“ Zachrčel jsem nazpátek. 
  „Proč nestřílet?“ To se zeptal Yurij, „když je sejmem teď tak můžem 
sbalit artefakt a pudem do prdele, nebo ne??“ Tenhle mladej kluk to fakt 
nemá v hlavě v pořádku. Je to sice skvělej mechanik ale jinak je to debil. 
  „Podívej, za prvý, nevíme jestli ho maj, za druhý, s vrtulníkem nad hlavou 
bych se neodvážil ani usrat si, natož střílet!! Ten Minigun co má ten Hind 
pověšenej pod bradou by ti rozsračkoval koule na sračky!! A za třetí 
nestřílet proto, že ti to přikázal velitel!“ Je fakte Steve je divnej, ale ví co 
mluví!! 
  „Lidi serte… co se děje,“  signál z vysílaček se začal vytrácet, „sly… 
mě…kdo??“ 
  „Kurva…lačka je…zlu!!“ 
 
  „Rušička!!“ 
  „St…ílejte!“ Dal jsem povel k útoku hned po tom co jsem prostřelil sklo 
vrtulníku a ten se zřítil na zem jako ohnivá koule. 
 
Na mušku mi přišel jeden z těch chlapů co najednou přiběhli odnikud. 
 
Zaverglovat závěrem, nechat vyskočit rozpálenou 17 centimetrů dlouhou 
nábojnici a zarazit závěr na zpět. Zamknout hlavu do záměrného kříže, 
namáčknout prstovou pojistku a domáčknout kohoutek s tlakovou pojistkou 
10 kg. Ozve se příšerná rána,z ústové brzdy vyletí metrový snop ohně, 
hlaveň se na závěrové brzdě posune o 15 cm nazpět aby potom zase 
zapadla na místo a kulka o průměru 1,3 cm opustí hlaveň s rychlostí 
trojnásobku rychlosti zvuku. Hlava se pod nárazem kulky nafoukne, aby 
vzápětí pukla.  
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  „Vypadá to že vysílačka už funguje tak se hněte, budu vás krejt z toho 
stromu,“ rozkaz jsem vydal protože Yurij byl nadrženej jak panna na to aby 
mohl něco udělat, „Sakra hněte prdelema nebo vás tam mám dokopat 
sám!!!“ 
  „No jo nojo už dem,“ ozval se Aleksej. 
  
Trefil jsem další dva vojáky a všiml si, že malá gravitační anomálie se 
přibližuje k nám, čehož by se dalo využít v náš prospěch. 
   „Alekseji, máš ještě tu protipancéřovou hračku??“ V hlavě se mi klube 
nápad. 
  „Jasně že jo, ale technika tu na zneškodnění není, tak co ti kdo zas nasral 
do hlavy??“ kdyby tušil co chci zkusit tak by takhle nemluvil, ale co on ze 
země nevidí co se na nás žene tak je mu to jedno.  
 
  „Ostatní krejte Alekseje, a ty zvedni prdel, hoď si na rameno to 
RPG a střel ho do tý gravitační anomálie co je na tvejch osmi hodinách!“ 
Pokud se t povede, tak by anomálie měla změnit dráhu letu rakety přibližně 
o devadesát stupňů na jednu nebo druhou stranu takže je to jedna ku dvěma 
že se trefí, to znamená že by to mohlo trefit ten tank co sem jede z ulice 
křižující tu na který sme. 
 
  „Ta anomálie je teď přesně na křižovatce tak prostě vystřel a neptej se na 
sračky!!“ 
PFFSSSSST!  
Raketa opustila pouzdro a anomálie jí stočila přesně na tu správnou stranu 
na kterou jsme potřebovali. Tank se rozletěl na kousky přivolal mutanty co 
se nestihli stáhnout sem když slyšeli střelbu!! 
  „Mám artefakt!!“ zařval do vysílačky Yurij takovou silou až to nestíhala. 
  „Zdrhééjte!! Kurva dětééé do prdeléé sou tu mutanti!! PRYČ!!“ Na pušku 
sem se vysral a nechal ji na fleku, později se pro ni vrátim ale teď sem 
musel pryč protože mutanti sem nabíhali a rvali na kousky zbytky našich 
nepřátel. My sme zdrhali a ukradli sme gazíka co tu stál… 
Yurij ho zprovoznil a ujížděli sme. Bohužel jeden z mutantů se nás jal honit 
a tak než ho třetí granát definitivně vyřadil z provozu tak jsme ujeli asi 6 
kilometrů. 
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V garáži u hranice Zóny jsme zjistili že onen tajemnej artefakt co 
jsme měli ukrást na zakázku byl jen kus nějakého zvířete, ale krev co z toho 
tekla, byla jako kyselina. Propálila mi muj hrudní pancíř a popálila mě na 
hrudníku.  
 Chlap, co si pro artefakt přišel, byl Generál Major Duraki. Přišli s ním i 
vojáci a zatkli nás. Čeká nás poprava.  
 
  Stojim před červenou zdí a jsem jenom v uniformě SpetzNaz. Na 
hlavu mi míří lehký kulomet M-60 s jedním nábojem v komoře. 
  „Vasile Ivanoviči jste připraven zemřít čest…“ 
  „Do prdele na popravu nemám celej den můžeme tyhle senilní sračky 
vodsunout na později?“ 
Připadám si docela drsně. 
 
  „Pal!“ To bylo poslední slovo co jsem v životě slyšel. 
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Příběhy u ohně díl 1.: Pidlovokej Andrej a Paštika 

Marek Nedvěd 
 
 

neska na šichtě jsem zahlíd Pidlovokýho Andreje s Paštikou, vole.” 
"Kd
tak

  "Je to jede

o má krucinál bejt Pidlovokej Andrej? Nikdy jsem vo někom 
ovym neslyšel."   
n z nás, stalkerů. Je to ten nejhorší střelec v celý Zóně, ale to 

mu nikdy nebránilo bejt mistrem v přežívání." Filip spolknul zbytek vajglu 
a přihnul si Sněhurky z usmolené flašky. Pak si odplivl do ohně a 
skomírající plamen trochu pookřál. 

D 
  "Ty seš tu novej, to tě omlouvá, ale my všichni mu tady vlastně dlužíme 
život. Jemu a Paštice." 
  "Jaký paštice, vole?" Gouda vůbec nechápal co to Filip zase kecá. Občas 
si myslel, že zóna deformuje hlavně představivost opilých lidí. 
  "Né paštice, ale Paštice! Andrej byl jeden z prvních tady a zažil i první 
překvápka Zóny. Mezi nima byla i Paštika. 
 
     Jednou se mnou a dalšíma chlápkama prohledával nějákej vopuštěnej 
barák a v kuchyni sme našli hromadu starejch komoušskejch konzerv. 
Andrej si jednu vzal a strčil si jí do báglu. Když jsme ten proviant přejeli 
geigrem, snažili jsme se vodtamtud co nejrychlejc vypadnout. Kdyby byla 
noc, ty pixly by určitě svítily, jak byly vozářený. Jenže Andrej na tu jednu 
plechovku zapomněl." 
  "A stal se z něj radioaktivní mutant?" Utahoval si z Filipa Gouda. 
  "Ne. Padesát metrů za tim barákem se mu roztrhnul baťoh. Všichni docela 
čuměli, protože v tý době byly anomálky ještě málo rozšířený. Votáčeli 
jsme se, ale nikde se nic nedělo, akorát v Andrejovejch hadrech se něco 
hejbalo. Nejdřív jsme zdrhli, ale pak jsme se bavili, že by to mohla bejt 
nějáká vzácnost, tak jsme po tom házeli šutry, ale nic se nedělo. když jsme 
do toho i vystřelili, akorát něco zavrčelo, ale pořád sme nic neviděli. Pak se 
Andrej vodhodlal a připlížil se k tomu, aby do toho rejpal klackem. 
  
     Mezi jeho starejma spodkama a fuseklema byla rozvalená zrezlá 
plechovka. Párkrát do ní ťuknul, ale plechovka votevřela spodní víčko a 
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kus klacku ukousla a sežrala. Pak ze spodku vytáhla čtyři malý nožičky a 
připochodovala k Andrejovi. Byli sme všichni připosraný strachy, přestože 
to byla jenom třicet cenťáků velká piksla husí paštiky, ale třicet čísel větve 
v ní zmizelo raz dva. Andrej na to namířil pistolí, ale když vystřelil, cukla 
mu ruka a vomylem zabil velkýho mutíka na stromě, kterýho  si nikdo 
nevšim a Andrej pak dělal jako že vlastně mířil celou dobu na něj. 
 
     Andrej si věřil a myslel si, že se tý plechovky zbaví dřív než nás to 
všechny sežere, ale když se napřáhnul ke kopu, uklouznul po slizu z 
mutanta a spadnul tváří přímo k tý pekelný plechovce. Ta pixla přišla ještě 
blíž, a trochu se povotevřela. Zakryli jsme si všichni voči, protože jsme 
tušili, že mu vysaje mozek a rozhryže kosti, ale nakonec z ní vyjel voslizlej 
fialovej jazyk a Andrejovi volízal ksicht. To že se pochcal strachy chápu, 
dneska bych nevolíznul v zóně ani stehna Merlin Monroe kdyby se tu 
ukázala, když slyšim ty historky vo mozkožroutech a kyselinovejch 
potvorách. Paštika se k němu pak přitulila a přátelsky vrzala zrezlym 
víčkem. Vod tý doby se jí nemoh zbavit, přestože zkoušel různý fígle.  
V noci, když spala a hlasitě chrápala jí zatížil několika ohromnejma 
šutrama, ale vona se jenom voklepala a půl tuny železobetonu bylo pryč. 
Vykopal vodní příkop a stoupnul si do něj a doufal, že se Paštika utopí, ale 
vona místo toko plavala, cákala těma fialovejma panožkama a hlasitě 
chrochtala. Dokonce jí zavřel v jednom krytu protiatomovovejma dveřma, 
ale vona se prožrala ven. 
 
     Nakonec si na ní zvyknul a začal tomu řikat Paštika, podle etikety na 
svrchní straně." Filip domluv a pomalu se zvednul. 
  "Ty vole, to ti tak budu žrát. Větší pitomost sem v životě neslyšel." 
Pokýval hlavou Gouda a zapálil si další Lipku. 
  "Pravda nebo ne, hlavně že příběh je to dobrej." Usmál se Filip u keře a 
rozepnul si poklopec. 
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Příběhy u ohně díl 2.: Andrej hrdinou 

Marek Nedvěd 
 
 

ilip si opět sedl k táboráku, z brašny vytáhl sáček s maršmelouny, 
jeden si napíchl na klacek a jal se ho opékat. 
"H

vytáhl jak
ele, co nám roste za kempem!" Chlubil se Gouda a z brašny 
ousi oranžovou hroudu se zeleným lístkem. 

 
     "Říkám tomu multivitamín, protože to je něco mezi švestkou, 
meruňkou, jablkem, mandarinkou a fazolí dohromady." 

F 
   "To ovoce jsi poznal podle chuti, ale jak jsi přišel na tu fazoli?" Dotázal 
se zvědavě stalkeří intelektuál Mitzkin. 
   "No podle chuti ne, ale v noci potom prdíš řachy jak autokanón." Zasmál 
se tupě Gouda. 
   "Á, to mi připomíná příhodu, jak Pidlooký Andrej přemohl 
gargantuovského mutanta." Mitzkin si sundal brýle a vypnul SUDOKU na 
svém PDA. 
   "Ty vole! Co je to ten garaganovej?" Zeptal se Gouda a protože zapomněl 
otevřená ústa, žváro mu vypadlo z koutku a spadlo do klína. 
   "Jak bych to... Nu, tvými slovy Goudo by to znělo jako: fakt zasraně 
velkej." Gouda se ušklíbl a najednou začichal. 
   "Doprdele! Pálej se mi mý nový kevlarky!" Prudce vyskočil a rychle si 
sklepával popel z kalhot. 
   "A to stály šest litrů! Pravej Versace! To je kvůli těm tvejm intošskejm 
výrazum!" Neváhal a rychle vajgl zvedl a vsunul si ho zpět do pusy, na 
místo kde už měl vytlačený oblouček ve tvaru podomácku stočeného 
Viržínka. 
 
  "No tak jak bych začal..." Snažil se Mitzkin pokračovat ve vyprávění.  
"Bylo to před třemi roky v lednu. Na Ukrajině byla tehdá dechberoucí 
zima. Většina z nás jen seděla u ohně a snažila se rozpéci ponožky, ale 
leckdo se bavil i tím, že se nepřímo kouloval pomocí gravitačních vírů. 
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  V neděli ráno se nikomu nechtělo mezi mutanty a tak jsme se 
rozhodli uspořádat takový barbarský turnaj v koulované. Bavili jsme se tím 
celé dopoledne, a já jako rozhodčí jsem dostával největší množinu všech 
ledových střel do hlavy. Paštika nadšeně pobíhala vůkol  a snažila se chytat 
koule za letu. 
 
  Náhle se tyrkisově zelená obloha zatemnila. Všichni mě přestali 
koulovat a zírali vzhůru, co se bude díti.  
  "Zachraň se kdo můžeš! Všichni do podpalubí!" Křičel tehdá schizofrenní 
Morgan (který si myslí, že je pirát ve službách britské královny a my mu to 
nevyvracíme). Z černého nebe počali dštít ještě černější kroupy. Hned 
druhá se trefila podnapilému Morganovi do hlavy a omráčila ho. Byli jsme 
nuceni najít si úkryt. 
  "To nás trestá pánbů!" Vyřkl slova nábožný Antonov. 
  "A proč nás trestá tyčinkama Mars?" Optal se pohotově Filip, držíce v 
ruce jednu z  míněných krup, což byla vskutku čokoládová pochutina.  
  "Tak se děte vycpat!" Naštval se Antonov, vytáhl svůj revolver a odběhl 
pryč, vybít si zlost na mutantech. 
  
  My jsme naopak vyběhli na déšť a sbírali jsme cukrovinek, co nám 
vaky držely. Celý týden se pak nic zvláštního nestalo, nepočítaje příchod 
posla od banditů s hlavou Antonova a písemným vzkazem, jenž rcel: 
 "Klidně si hrajte stupidní hry ve sněhu, ale koledy už víckrát nezpívejte!" 
Antonovu hlavu jsme pochovali do mělkého hrobu a banditům jsme napsali 
sáhodlouhý omluvný dopis, jenž jsme vložili do obálky a přilepili ho k 
protipěchotní mině, kterou jsme jim po obědě poslali pomocí Morganova 
děla. Asi se jim velice líbil, neboť někteří skákali až deset metrů vysoko. 
 
  Ve středu přišla obleva. Sníh zmizel a všude kol našeho tábora se 
válely pomačkané čokoládové tyčinky s nugátem. V pátek byla čokoláda 
cítit prý až ve vojenské základně, což způsobilo návštěvu vojenského 
kuchaře, který si od nás koupil metrák tyčinek, prý aby chlapcům zvedl 
náladu. 
  
  Museli jsme zostřit vůkol tábora hlídky, neboť čokoláda lákala kde 
koho, v mnohém horším případě kde co. 
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  V sobotu jsme našli za latrínou hnědou mrtvolu vojenského 
kuchaře s napuchlým břichem a čpělo z něj kakao. Sto kilo čokolády je 
nezdravé i pro Ukrajinské mariňáky. 
 
  Stejný den byl vyhlášen poplach, protože na severním 
čokoládovém poli byl spatřen šestimetrový živočich, lačnící po čokoládě. 
Nazvali jsme ho čokoládový fantom. Údajně ho téhož dne prý shlédli i na 
severozápadním poli a za latrínou. 
 
  V neděli nám zmizel John. Měl hlídku na severovýchodním 
sektoru. Pak zmizel i Alexej, hlídající severní sektor. Večer se nikomu 
nechtělo na hlídku a tak jsme tahali slámky. Já jsem si vytáhl zlomenou 
tyčinku Mars a Pidlooký Andrej též. 
 
  V noci bylo teplo a dělalo se mi mdlo z nasládlého pachu čokolády. 
Ve dvě ráno mě vzbudilo cvakání Paštiky. Dalekohledem jsem 
zrekognoskoval horizont a spatřil jsem na severovýchodním sektoru 
Čokoládového fantóma. Byla slyšet střelba a já si s hrůzou uvědomil, že to 
střílí Pidlooký Andrej, a tudíž je celý tábor ve smrtelném nebezpečí od jeho 
zbloudilých kulek. Naštěstí pro nás mu Lonewolf nikdy nedal víc jak jeden 
zásobník, takže po dvanácté ráně jsem vyběhl ze své skrýše. 
 
  Dle předtuchy se Andrej do stvůry netrefil ani jednou, bestie se jen 
rozzuřila, že byla myšleným terčem, ačkoliv byla z celého osazenstva 
tábora nejvíce v bezpečí. 
S válečným rykem se pět tun líté biomasy vrhlo proti Andrejovi. Ten zas s 
dívčím jekem utíkal pryč, jediný, kdo se monstru pokusil vzdorovat byla 
Paštika, která však byla zašlápnuta do čokolády po prvním nájezdu. Andrej 
se schoval na latrínu a já vylezl na lípu srdčitou, která tehdá rostla tam co je 
dnes ten menší kráter. 
 
  Náš kemp podléhal upatlané zkáze. Ospalí stalkeři vybíhali z 
koupelen s žiletky v rukách a stěžovali si na nadměrný hluk v ranních 
hodinách. Čokoládový mutant zaznamenal otráveného kuchaře a za účelem 
pohodlné svačiny jediným máchnutím ohonu rozštípl kadiboudu ve dví. 
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  Pak se náhle stala spousta dějů během jednoho krátkého okamžiku. 
Mne podklouzla noha, a já se sotva chytl lipového listu. Z trosek latríny se 
s vřískotem vyřítil Andrej. Bezradně zatřásl rukama, nevšímajíc pistoli v 
dlani. Jako zpomalený film jsem pak viděl, jak se Makarov ráže 18 
milimetrů vznáší z Andrejovy ruky, ve vzduchu se dvakrát otočí a dopadá 
na jediný opravdový kámen v celém našem táboře a selže. 
 
   Titánský mutant prokousl kuchařovo břicho a ozvaly se dvě 
ohlučující rány. První, když Andrejova pistole vystřelila třináctý náboj, 
který zapomněl v komoře, a druhá když vzplanul bioplyn z kadiboudy. 
Tlaková vlna povalila všechny v kempu, list, za který jsem visel se utrhl a 
podobně jako padák mi dopomohl k měkkémů přistání. Kusy čokoládového 
fantóma se vznesly a gravitační vír vše dopravil do středu ležení banditů.  
Když jsem se o tom měsíc později s jedním bavil, vyprávěl, že měli celý 
měsíc zdarma kebab, přestože nikdo neviděl žádnou dodávku kanců. 
 
  Na místě kde původně stála naše latrína vznikla menší gravitační 
anomálie a fekální snahy v těch místech se staly jakýmsi kumštem. V 
rozhlase pak vojáci proklamovali že ten den někdo zastřelil armádního 
generála dvanácti ranami ráže 18 milimetrů a slíbili, že až vraha najdou, 
pověsí ho za koule do gravitačního víru. Tak takhle to bylo." Miztkin se 
rozhlédl po okolospících stalkerech, znechuceně si nasadil  brýle a odešel si 
číst do spacáku. 
 
  "Už je pryč?" Zašeptal Gouda. 
 
  "Jo, pohoda. Kdybysme tohle neudělali, kecal by až do rána a pak by si 
chtěl zahrát Scrabble." Filip si přihnul vodky, posílil sebe, pak oheň a 
nakonec si na klacek napíchl další bonbón a strčil ho do ohně. 
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Příběhy u ohně díl 3.: Pidlovokej Andrej a zlatý poklad 

Marek Nedvěd 
 
 

rrr, vy suchozemský krysy, vy vo Andrejovi nevíte holej prd. Byl 
by to bejval nejbohatší námořník v tomhle proklatým voceáně, 
nebejt jedný blbý náhody," zařval Morgan, schizofrenní stalker, 

odkousl zátku od rumu a vyplivl jí do ohně. 
"Hele, vole, co to zas kecá, nikdy mu nerozumim," stěžoval si Gouda. 
   "Nevadí, on tobě nejspíš taky ne," odtušil Filip. 

A 
"Chlastal sem takhle jednou v Báru, když v tom sem zmerčil divnýho 
cizáka. Byl celej voháklej v černý kůži, za pasem bambitku a skrz černý 
skla na mě vejral. Povidá: 
  "Hej, piráte, měl bych pro tebe lákavou nabídku." Ukázal mi mapu 
pokladů. Neváhal sem a zacálovat pět tisíc dukátů. 
 
  Cestou z Báru sem u vchodu potkal Pidlovokýho Andreje, jak krmí 
paštiku brambůrkama. Paštika dycky vodmítala jíst konzervovaný jídlo, asi 
se jí hnusil kanibalismus. Říkám mu:  
  "Hej, plavčíku, pluj se mnou a vyděláš si nesmírný bohatství." Neváhal a 
páč sme byli ze stejnýho přístavu, vyrazili sme. 
První stopa ukazovala mlýn a most, takže sme usoudili že musíme začít 
někde poblíž Kordonu. S rejčem a krumpáčem na zádech sme se vypluli. 
Cestou sme se museli prosekat několika smečkama psů, mořskejch psů a 
maríny." 
  "To znamená psů, banditů a vojáků, ty suchozemská kryso," zasmál se 
Filip nechápavě zírajícímu Goudovi. 
   "Yarrr. Pro můj kanón není deset lidůch žádnej problém." Morgan 
poklepal na svou devadesáti milimetrovou houfnici na klíně a pokračoval v 
příběhu. 
  "Mapa říkala, že vod starejch sýpek musíme jít pět set kroků na sever, 
jenže tam byl vostnatej drát, takže sme to vobešli. Pak se u starýho stromu 
mělo zahnout na severovýchod a zastavit se u rozbouranýho baráku. 
 
  Tam sme měli menší přestřelku s dalšíma banditama, ale když sem 
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na ně zařval, že je se mnou Pidlovokej Andrej, všichni odhodili své zbraně 
co nejdál a utíkali. Myslím že třem z nich kvéry selhaly a postřelily je. 
 
  Pak mapa říkala na sever, k vrakovišti. Tam sme bojovali s dalšíma 
pěti banditama, ale udělal sem na ně fousatej fígl a předstíral sem, že za 
nima je vobří chobotnice. Pidlovokej Andrej byl bez brejlí a tak tomu taky 
věřil a Paštika nevěděla co se děje, tak nervózně běhala kolem a 
povrzávala. Když se banditi opatrně ohlédli, vytáhl sem svý dělo a rozstřílel 
je napadrť. Andrej taky vystřelil, ale jen tak do vzduchu a na zbývající dva 
spadla mrtvola opravdové obří létající chobotnice. 
 

U kadiboudy měla bejt další indície, ale stáli tam čtyři chlápci v 
pruhovanejch trikách s krumpáčema a lopatama. už z dálky bylo slyšet jak 
se hádaj. Přiběhli sme k nim a já zařval:    
  "Ticho, bando prašivá, vo co tu de?"  
Jejich kapitán ke mě přišel a vyštěk: "Všichni sme koupili stejnou mapu 
vod pokladu, ale nemůžeme se dohodnout na rozdělení kořisti až jí 
najdem." 
  "Hm, já mám taky takovou mapu," Řek' sem. "A nejlepší dělení je dělení 
na korzárskej způsob, podle vodvahy. To se veme břitva a každej se tajně 
řízne přez dlaň a kdo má největší jizvu, dostane všechno." 
 Po chvilkovym mumlání se dohodli, a každej zalez za jinej keř a začal si 
pižlat ruku. Já sem neváhal a čórnul sem jim bágly s mapama a zdrhnul 
sem. To sem ještě netušil, že je ten den ještě potkám se zakrvácenejma 
prackama, a vykulenejma vočima mumlat "Hůům-hůům" u Jantaru. 
 
  Mapa ukazovala snad všechny místa, kam člověk může jít bez 
skafandru. Šli sme den, noc, den a druhou noc, zabili a přemohli aspoň 
stovku a když sme došli k posledním třem indiciím, octli sme se u příkopu 
v Baru. Padesát stop na západ, červený dveře, dvacet stop, zahnout do 
bunkru, třicet stop po schodech a X značí místo. Votrhaný a unavený sme 
vešli do taverny. Velký rudý X na zemi opravdu bylo a na něm stál ten 
divnej chlap ,co nám tu mapu prodal, a říká:  
 
  "Vidím pánové, že jste našli opravdový poklad. Ano! Nekonečnou 
pokladnici informací, zpráv a úkolů: Tajemného cizince! Pokud budete 
chtít nějákou informaci, za pakatel tisíce rublů vám řeknu vše co vím a co 
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nevím, to si vymyslím. " Pak se usmál jak žralok lidožrout na nudistickou 
kolonii a dal si ruce v bok. 
Točila se mi hlava. Radiace a zóna mě skoro zabily a teď tenhle čuráček tu 
stál s rukama v bok. Zařval sem:  
  "En garde!" A moje šavle zasvištěla vzduchem a rozsekla ho vejpůl. Jeho 
zbytek s hlavou se jen zmohl na zachroptěné:  
  "Touché." 
 Povídám Andrejovi:  
  "Chlape, zplundrujem mu tu kořist, jestli těch map prodal aspoň deset, pak 
musí mít aspoň padesát tisíc ve zlatě!" Morganovi se při vzpomínce na 
množství rublů zaleskly oči a na čele mu vyrašily kapky potu. 
  "No a jak to bylo dál, vole? Jaká věc vás nakonec vokradla?" Ptal se 
dychtivě Gouda. 
"Hygiena." Zachrčel Morgan. 
"Cože?" 
"Hygiena nás zradila. Když sme se už zvedali vod tý voškubaný mrtvoly, 
vobjevil se nad náma Barman s jeho chlapcema s kvérama a povídá:  
  "Ty primitive! Co si myslíš že děláš? Víš jaký problémy mám s hygienou 
normálně, když vedu podnik v radioaktivní zóně? Víš co provede obchodní 
inspekce, až zjistí, že se tu zákazníci rozkládaj na podlaze a že místo vápna 
to tu malujem krví?" A ukázal na krvavej cákanec přes celou zeď.  
  "Víš kolik stojí taková pokuta za nedodržování hygienických norem? 
Čtyřicet tisíc rublů!!! Tak mi dej čtyřicet tisíc a sme si kvit." Popsal situaci 
Morgan a odplivl si. 
   "Nedal's mu ty prachy, že ne?" Tázal se Gouda. "Že's ho zas něják 
vochcal?" 
  "Počkej až na tvojí hlavu bude mířit šest lidí brokovnicí, jak budeš 
vochcávat. Navíc to je jediný místo v Zóně, kde maj rum. No, mladej, 
zbylo mi deset tisíc, tak sem půlku dal Andrejovi a já měl svý prachy 
zpátky. Tu mrtvolu napíchli na jeden z kůlů před Barem, na holej zadek jí 
udělali rudej kříž a pod něj nápis zde kopejte." Morgan si povzdechl, 
odklopil si pásku přes oko a nalil si tam svůj rum. 
"Ty vole, co děláš?" Podivil se Gouda. 
"Takhle se to dostane rychlejc do krve." Mrknul na něj Morgan skleněným 
okem. 
  "Hustý." 
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Tyto tři povídky od Marka Nedvěda vyhrály hlavní cenu v soutěži o 
nejlepší povídku na serveru stalker.scorpions.cz. 
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Příběhy u ohně díl 4.: Pidlovokej Andrej vyhnancem 
 

Marek Nedvěd 
 

 
 čem tady tak dlouho řečníte?" Zarachotil nocí drsný hlas našeho 
velitele Lonewolfa. Jeho mohutná postava ve vojenské kombinéze 
vplula do kruhu světla kolem ohně. 

  "Ále, vyprávíme mladýmu vo Pidlovokym Andrejovi." Odpověděl Filip a 
ukázal prstem na Goudu. 

O 
  "Hmm, Andrej byl dobrej stalker, než se stala ta věc a vykázali jsme ho. 
Porušil pravidlo číslo jedna. Nemohl být už stalkerem. Je to dlouhý příběh, 
chcete ho doopravdy slyšet?" Lonewolf si přisedl k ohni a sundal si 
plynovou masku. 
  "No tak to vybal, šéfe!" Vyjekl Gouda. 
  "Dobrá. Bylo to zhruba před třemi lety. Dělali jsme jednu z prvních 
organizovaných výprav k jezeru Jantar." 
  "K Jantaru? Co tam? Vždyť tam nikdo nechodí!" Dotazoval se Gouda. 
  "Chodí, akorát se od naší poslední návštěvy všichni vrací jako fanoušci 
Michaela Jacksona. Chodili jsme tam, protože tam byly ty nejmocnější 
anomálie v celé Zóně jmenovitě to byla Díra, Rez a Nerez. 

 
Určitě tě už někdy napadlo, kam se ztrácejí všechny ty šrouby, co 

tu každodenně rozházíš. Všechny zmizí. Ale objeví se v Díře. V té době 
zde nebyly pořád ty vojenské vrtulníky plné pytlů se šroubky. Tehdá měl 
každý jen těch pár kousků, co si nabral tam. 
Navíc s trochou štěstí jste je mohli přeházet skrz Nerez, která je vyčistila a 
odlehčila, takže jste si jich mohli vzít s sebou víc. 
Ale už tehdá se tam skrývali obludní mutanti, před kterými se třásli i 
největší tvrďáci. Kontrolóři, oživlé mrtvoly i jiné zrůdy. 
 

Den předtím jsem našel na skládce artefakt Chichot, který přidává 
+600% do vtipnosti, takže cokoliv co jste řekli znělo jako dobrá zábava.  
Bohužel té noci jsem všem řekl, ať se všichni po zuby ozbrojí. Na bojišti 
jsme se nakonec ocitli s dvěmi napodobeninami zbraní, jedním samopalem 
se slepou municí, plastovým nožem a pytlíkem práskacích kuliček. 
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taky jsem chlapcům doporučil, ať se opláchnou, aby nedostávali tolik 
radiace, takže všichni byli vyválení od bahna, páchli hnojem a ve vlasech 
měli podivnou věc, o které jsem později zjistil, že v noci modře září. 
Zombíci si mysleli že jsme kluci od nich, takže jsme si s nima pokecali. O 
počasí.  
Kontrolor jim prý řekl, že mělo být větrno, v 1000 metrech nad mořem až 
vichřice, teplota vzduchu 16 stupňů, jihovýchodní okluzní fronta, tlak 1020 
hPa vlhkost vzduchu okolo 75% a srážky by neměly překročit 12mm. 
Jejich kontrolor prý sledoval každodenně Meteopress. Věřili jsme jim. 
Pokračovali jsme dál a ostatním jsme tvrdili, že máme za úkol najít Svatý 
grál. Nechápal jsem proč se tomu všichni tak smáli. 
 

Když jsme se dostali blíže k fabrice, přituhlo. Černý Omar se u 
jedné zdi zastavil, pozoroval něco dalekohledem a počítal. Všichni jsme se 
přikrčili a kachním pochodem připlazili k němu. 
  „Je jich tam asi tucet a mají šatičky a hůlky jako mají víly!“ Popsal mi 
situaci Omar. 
  „K sakru, jak se sem Armáda dostala tak rychle?!“ Vyhrknul jsem. 
  „A šéfe! Mají krabičky od sirek a v rádiu říkali že v nich mají pavouky!“ 
  „Špatné, špatné. Kde je Andrej a Kojot?“ 
  „Prej se šli na ty pavouky podívat.“ 
Vykouknul jsem a rozhlédl se po zbořeništi. 
Rumištěm běžel Andrej, za ním klapala Paštika a před ním běžel Kojot a 
řval na celé kolo   
  „Leeroy! Jenkins!“ 
  „Ježiš, Co to provedli!“ Zahudroval Omar. 
  „Za nima, zachráníme je!“ Všichni jsme se naráz zvedli a vyběhli. Kojot a 
Andrej najednou zmizeli pod zem. 
  „Panebože! Panebože! Ááá!“ Ozývalo se z otevřeného poklopu od kanálu. 
Během okamžiku zmizel v žumpě i zbytek týmu. 
Všichni jsme se seštosovali na jednu velkou hromadu. 
  „Alespoň nejsem srab.“ Zakvičel Kojot pod tíhou a kopanci ostatních. 
Celý komplex je poddolován hustou sítí tunelů a chodeb, o kterých se říká 
že vedou i do Moskvy. My jsme tam potkali akorát tlupu Vikingů, Rusy 
žádné. 
  „Kam pudem šéfe?“ Ptal se mě Omar. 
  „Tudy, na sever!“ Zavelel jsem. Všichni se začali hlasitě smát. 
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  „To není vtipné!“ Zakňučel jsem, nejsem zvyklý na demoralizovanou 
jednotku. Zkusil jsem vystřelit do vzduchu, aby mi věnovali pozornost. 
Zjevně se jim to líbilo, tak se všichni přidali. Znechuceně jsem zahodil 
Chichot a zařval:  
  „Vy smradi! Vy už se mnou nikdy nepudete!“ To na ně zabralo. 
  „Tak tudy, na sever!“ Zopakoval jsem naštvaně. všichni jenom blbě 
čuměli. 
  „Kde je zase Andrej?“ Stalkeři se rozhlíželi, ale nikdo nevěděl. 
 
AUTOR SI DOVOLUJE DO NAPÍNAVÉHO ZVRATU VLOŽIT 
VELICE DLOUHOU A NUDNOU PASÁŽ POPISU CHODBY, ZA 
ÚČELEM VAŠEHO NEJVĚTŠÍHO ZPRUDĚNÍ A ZNUDĚNÍ. POKUD 
JSTE CHTĚLI PŘESTAT ČÍST, JE TOTO NEJLEPŠÍ ŠANCE. DALŠÍ 
ČÁST PŘÍBĚHU BY SI NIKDO NEMĚL ČÍST, KDO SI NEVYČISTIL 
ZUBY. BUDOU V NÍ PADAT SPROSTÁ SLOVA, ALE NA TO JSTE 
ZVYKLÍ. VELIKOST MÝCH BOT JE 48. VÍTE ŽE SKORO NIKDO SI 
NEDOKÁŽE OLÍZNOUT VLASTNÍ LOKET? ALE TEĎ NĚCO ÚPLNĚ 
JINÉHO... 
 
 Skvadron se tiše plížil nekonečnou chodbou. Zdálky se ozývalo 
slabé hučení a stalkery ovál průvan studeného větru. Pak se ozvalo 
tichounké 'Ááá!' a pomalu přibývalo na síle. 
  „K zemi!“ Zařval jsem a všichni jsme se natáhli. Nad halvou nám proletěl 
s rykotem Andrej. 
  „To ne! Znova už ne!“ Zakňoural Kojot. 
  „Co je? Co se děje?“ Ptal se zmateně Omar. 
  „Kontroloři hrajou zase pong.“ Procedil mezi zubama a rozeběhl se 
dopředu. 
  „Kontroloři jsou ale samotáři! Nikdy jich neni víc jak jeden v celý 
loadingový oblasti!“ zaprotestoval Omar. 
  „Jo, ale ne když jsou po šichtě, kam myslíš že choděj odpočívat?“ Osvětlil 
nám pravdu Kojot. 
  „Jo, to dává smysl.“ Uzavřel jsem debatu. 
  „Jestli chcete projít v klidu, zkusíme je ošálit. Už se mi to dvakrát 
osvědčilo. vemte si na hlavu kapesník a choďte jako idioti. Kontroloři maj 
v řádu přikázáno ovládat jen lidi s IQ nad 60. Pokud budete dělat jako že 
máte míň, vykašlou se na vás. Přesčasy nedělaj.“ Poradil Kojot. 
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Jak řekl, tak jsme udělali. Potáceli jsme se chodbou, občas zažvatlali 'K 
zemi', nad námi prosvištěl Andrej a pak pokračovali dál. 
 

Měli jsme v gatích naděláno. Když jsme se dopotáceli na dohled, 
zjistili jsme, že vchod hlídá DEVĚT kontrolórů. 
Jako pošukové jsme doskákali před ně a zastavili. 
  „Vono to vyšlo.“ Řekl překvapeně Zlatouš a žďuchnul Kojota do lokte. 
Všichni (jak my, tak kontroloři ) se na něj podívali. Následně se kontroloři 
koukli na nás. My se podívali opatrně na kontrolory. A pak se ozvalo 
několikanásobné „Ááá!“ a svištění vzduchu. 
Zlatouš byl v suchu. Jeden kontrolor ho poplácal po rameni a vysvětlil mu 
jak se odtamtud co nejsnáze dostane. Zlatouš zmizel na schodech a 
kontrolór vytáhl flétnu a k všeobecnému nadšení začal hrát Vídeňský valčík 
v G dur. 
  

V místonosti o poschodí výš seděli dva vojáci, pili vodku a hráli 
karty. Po chvilce tam přišel třetí. 
  „Byl tu jeden takovej magor a vzal ti ten hoboj.“ Oznámil mi jeden. 
  „Jakej hoboj, vy dva negři?“ Podivil se třetí. 
  „No a co's měl v tom futrálu?“ Dotázal se druhý. 
  „Bazuku, negře.“ Ani to nedořekl a s ohlušujícím „Ka-Boom!“ se celá 
budova otřásla. 
 
  Náš poslední let byl opravdu stylový, v prostředku jsme se minuli s 
druhou polovinou týmu, náhle začala fungovat gravitace a my jsme se asi 
dvaceti žabkama dokutáleli k hromatě orestovaného masa. Zvedli jsme se a 
oprášili. Dvacet kroků za námi ležela na podlaze bazuka a za ní očazená 
mrtvola Zlatouše. 
  „Né! Zlatouš je mrtvý! A to nás zachránil!“ Řval Omar, lomil rukama a 
klekl si k němu. 
  „Von neni mrtvej, on si jenom tak hoví.“ Řekl Kojot. 
  „Debile! Poznám mrtvolu. Vždyť je totálně tuhej!“ Mlátil se Zlatoušovou 
hlavou o zem Omar. 
  „Ne, podívej, teď se pohnul!“ 
  „Viděl jsem to! Ty's do něj kopnul!“ 
  „Nekopnul!“ 
  „Kopnul! Patičkou, aby to nikdo neviděl!“ 
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  „To neni pravda! Hejbe se sám, vidíš!“ 
  „Přestaň do něj kopat!“ 
  „Tak dost! Díra už je blízko. Vím to.“ Zavelel jsem brunátným hlasem. 
Rota se přestala hádat. 
  „A jak to víš, že jsme blízko?“ Rýpnul si Kojot. 
  „Když jsi kapitán, musíš to vědět!“ A vyrazili jsme. 
Proběhli jsme chodbou, oběhli staré známé anomálie a vrhli se k hromadě 
šroubků. Narvali jsme si jima všechny kapsy a pak si to pomalu cinkali 
zpátky. Na schodech nás překvapili tři vojáci. 
  „Stát! Neprojdete! Vy zlí zloději raketometů!“ Zařval seržant. 
  „Uh. To nejsme my, to byli jiný, my jsme... náhradní statisté!“ 
Zaimprovizoval jsem. 
  „Statisté? Ale sem žádní hráči nechodí, obvykle sem dáme jen pár figurín 
a do bundy jim strčíme náboje a obvaz.“ Podivoval se Seržant. 
  „My jsme... hráčův předvoj!“ Pokračoval jsem ve lhaní. 
  „Jujky! Sem má přijít hráč?! A že mi to nikdo z velitelství neřekl! To 
abych si nacvičil ruský přízvuk a místní nadávky!“ 
  „Ty durak!“ Řekl voják vedle něho. 
  „Jo, já vim, že mi v táboře všichni říkají Draku. To asi kvůli tomu 
tetování.“ 
  „Niet! Sakra, chlape, to nejsou statisti! Vždyť to sou ty tupí stalkeři!“ 
Zuřil vojín. 
  „My ale nejsme stalkeři!“ 
  „Opravdu nejste ani třošičku stalkeři?“ Tázal se seržant. 
  „No... možná trošku jo.“ Přiznal jsem. 
  „Á! Pak že nejste!“ Zamrkal na nás a poklepal si na nos. „Já vás znám, vy 
si tu kradete bazuky a šroubky, sežerete nám párky a nakonec nám na zeď 
načůráte nápis byl jsem tu a příjdu zas!“ 
  „Ale to jsme nebyli my!“ Obhajoval jsem se. 
  „Já jo.“ Řekl Andrej a strčil si ruce do kapes. Všichni se k němu otočili. 
 

„Útóóók!“ Zařval jsem z plna hrdla a všichni stalkeři začli pálit 
jako diví. Vojáci jen stáli a nechápavě koukali. 
  „Ra ta ta ta ta!“ Prohlásil jsem a přestal škubat hračkou. „Chlapi! 
Přestaňte, nemáme šanci! Maj obrněný exoskelety!“ 
  „Šéfe, ale vždyť to vypadá jako vobyčejný šusťáky.“ Namítl Kojot. 
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  „Maj maskovaný exoskelety!“ Vyděsil se Omar. Vojáci zírali s 
otevřenýma hubama. Právě přežili útok dvanácti hlavní a patnácti 
zásobníků. 
  „No tak dobře. Zastřelte nás!“ Zuřil jsem já. 
  „Ale vždyť jste po nás nestříleli.“ 
  „Stříleli! Vždyť jste to viděli!“ Namítal Kojot. 
  „Ale slepý se nepočítaj!“ Seržant znervózněl. Půlka mých lidí se jala 
zkoumat munici. 
  „Ty nebyly slepý! Prostě jsme se netrefili! Budeme muset víc cvičit!“ 
Hádal jsem se s ním. 
  „Vždyť bys tou flintou nezabil ani sebe!“ Vykřikl znechuceně. Praštil 
jsem Kojota do temene, ten se skácel k zemi. 
  „Vydíš! zastřelil jsem ho!“  
  „Nezastřelil! Dyť jsem viděl jak jsi ho bouchnul! Přestaň mlátit svoje lidi! 
Navíc žije!“ 
  „Nežije!“ Oponoval jsem mu. 
  „Vždyť se ještě hýbe a sténá!“ Seržant byl v koncích. 
  „To jsou jen posmrtné křeče!“ 
Seržant se jen plácl přes čelo a zhluboka dýchal. 
  „Dobře, chopte se jich chlapci, a za…zabavte jim tu vodní pistoli! Dost! 
Řekněte mu ať už na mě přetane stříkat!“ Seržant pěnil zlobou. 
Vyvedli nás o poschodí výš. 
  „Hele, víš že prej v minulym patchi se v zóně objevila jedna ženská?“ 
Chtěl si povídat jeden z vojáků. Všichni strnuli. 
  „KDE ???“ Zeptali se všichni sborem. 
  „Já sem slyšel, že jí maj v Baru.“ Prozradil Kojot. 
  „No, chtěli jsme vás odvést do vojenské základny, ale když už půjdeme 
kolem Baru, tak bysme měli doplnit zásoby.“ Změnil trasu seržant. 
  „Já sem pro. My všichni jsme.“ Řekl jsem a nadšené povykování mě 
podpořilo. Pak jsme šli delší dobu tiše, občas jen někdo vzdechnul, když si 
vzpomněl, co je to ta ženská a kde má největší textury. 
 

„Seržo, ten chlápek s tou chodící pixlou je Pidlovokej Andrej!“ 
Vyjevil se jeden z vojáků. 
  „No a co má být, vojíne?“ Nechápal seržant. Na hlavu Pidlovokýho 
Andreje byla vypsaná odměna přes dvacet tisíc rublů. Jednou se mu 
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povedlo s jedinou odraženou kulkou zničit celý vojenský konvoj. Všem 
nám zatrnulo. 
  „No to je ten chlápek, co dokáže uspávat cihly!“ Vykřikl nadšeně vojín. 
  „Co je to za hloupost. Stalkere, ty umíš uspávat cihly?“ Otočil se seržant 
na Andreje. 
  „Nó.“ Zahučel Andrej. 
  „Měli bychom si dát přestávku.“ Zavelel seržant. „Tak ty umíš uspávat 
cihly, jo?“ Začal dělat tlaky na Anrdeje. 
  „Nó. Umim.“ Zahuhlal Andrej. 
  „Tak ukaž jak uspáváš cihly! Nevěřím ti!“ Seržantovi se opět zaleskly 
očíčka vzdorem, jako když se se mnou hádal na schodech. Pak ukázal na 
jednu cihlu co se povalovala opodál. „Uspi ji!“ 
  „Nemůžu.“ Odmítal se Andrej. 
  „Proč ne? Vždyť jsi tvrdil že to umíš!“ Seržant si připadal jako vítěz. 
  „Ale tahle už spí.“ Odpověděl mu Andrej. „Třeba nějákou co nespí bych 
uspal.“ 
  „Tak támhletu!“ Ukázal seržant na cihlu vedle. 
  „Ta taky spí!“ 
  „Tak jinou! Támhletu!“ 
  „Vy nepoznáte spící cihlu?“ Položil mu otázku Andrej. Chvíli bylo ticho. 
  „Samozřejmě že poznám. Jenom tě... zkouším.“ Blufoval. „Vojáci! Pojďte 
na chvilku za mnou!“ Zvolal a poodešel do přítmí nedaleké rozvaliny. 
Vojáci šli za ním. Chviku bylo slyšet štěbetání a pak rozzlobený hlas 
seržanta jak křičí neco ve smyslu:  
  „Okamžitě mi přineste nespící cihlu!'  
Jenže ten rozkaz dovnitř přilákal něco velkého, protože se odtamtud ozvaly 
už jen výkřiky a podivné praskání. 
  „Ústup!“ Rozkázal jsem.  
  „A pak jsme se dostali zpátky do tábora. Akorát Zlatouš to nepřežil.“ 
Pomluvil Lonewolf a přihnul si z kolující lahve. 
  „Šéfe, jako, nechci vás urazit, ale za celejch pět stránek si nám neřek jak 
ten Andrej porušil ňáký první pravidlo. Von někoho zabil? Nebo vokrad? 
Co proved?“ Páčil informace z velitele Gouda. 
  „No jó! Já myslel, že mluvíme o mě!“ Usmál se Lonewolf. „No když jsme 
šli zpátky, tak si dal Andrej v Baru párek v rohlíku. A to byl pátek, pánové, 
pátek!“ 
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  „Kristova noho! A co ho k takový zvrácenosti vedlo?“ Vyjekl překvapený 
Gouda. Ostatním zamrazilo v zádech. 
  „To ví asi jenom on, a asi nikomu to nepoví.“ Prohlásil hrobovým hlasem 
velitel. 
  „Omyl. Chtěl jsem vám to vysvětlit už dávno, ale nikdy k tomu nebyla 
příležitost.“ Ozval se hromový hlas a mezi překvapené stalkery vešla temná 
postava v dlouhém černém plášti. 

 
Vedle ní kovově zaklapal mnohem menší stín. 

 
*Omlouvám se panu Tomáši Přibylovi za Kojota. Uvědomil jsem si to až 

někde v půlce a jsem velice líný to přepisovat. Je to prostě jiný Kojot, 
možná fanoušek toho drsnějšího. Kolik z vás si uprostřed čtení zkusilo 

olíznout loket?
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Lepšie Dni 

Marko Havaš 
 
 

om
v k
pot

  

aly, veľmi pomaly som kráčal oproti veľkému starému skladisku, 
torom sa podľa Ivana skrývala Nataša, ktorá mala pri sebe všetky 
rebné informácie o obchodníkovi ktorého som mal odstrániť... 

Odrazu som začul štekanie pseudopsov a usúdil som, že sú 
sakramentsky blízko, najviac 30 metrov odo mňa. Nabil som preto moju 
SVD a kráčal som ešte opatrnejšie... 

 P
 

Zrazu som zacítil odporný pach Snorkov, ktorých som prepočul. Videl som 
jedného ako vylieza spoza krovia a ako sa nechutnými šuchotavými 
pohybmi plíži ku mne. Mieril som na neho a čakal, kým príde bližšie.  
Vystrelil som... Netrafil som... Rýchlo prebíjam a v návale paniky a zlosti 
som ho trafil priamo do masky, načo sa skácal na zem a v bolesti 
chrochtavo vzdychal. Podišiel som k nemu a namieril som na neho mojou 
pištoľou. Po hlasnom výstrele okamžite zomrel. Kráčal som teda ďalej a 
snažil som sa o čo najtichšie kroky, aj keď som veľmi dobre vedel, že tie tri 
výstrely bolo počuť široko-ďaleko. Bol som už necelých 80 metrov od 
skladiska, vtom však ku mne doliehalo neodbiteľné vytie slepých psov. V 
tej chvíli som dostal hrozný, nepreniknuteľný strach, ktorý sa nedal 
popísať...  
 
Namieril som puškou na jednu z tých desiatich beštií a stláčam spúšť. Pes 
okamžite padá k zemi. Prebíjam, strieľam.  
Ostalo ich 6, keď mi došiel zásobník a práve vtedy už boli nebezpečne 
blízko. Vyberám pištoľ, strieľam. V tej chvíli v duchu ďakujem Sergejovi, 
ktorý ma tvrdým tréningom naučil presne strieľať puškou i pištoľou. 
Posledný pes padol k zemi... Bol som rád, pretože bol už len 2 metre od 
mojich nôh. S hrôzou som zistil, že už nemám náboje ani do pištole ani do 
pušky. Rozbehol som sa priamo do skladiska... 
  
     Otváram schátralé dvere a vchádzam dovnútra.Vyzerá to tu ako na 
skládke, všade sú kusy nepotrebného a minimálne 20-ročného haraburdia. 
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Dokonca tam bol na strechu prevrátený Moskvič a asi 5 metrov od neho sa 
hrdo týčila karoséria z Lady. Preskakujem spadnutý trám a vchádzam do 
miestnosti s nápisom Príjem objednávok. Vidím starú televíziu, matrac 
plný prachu a nedojedenú konzervu s kúskom chleba na jedno sústo. Tu 
niekde by mala byť Nataša. Sadám si na stoličku vedľa matraca a padám na 
zem. Stolička sa rozpadla. Dvíham sa späť na nohy a počujem ako niekto 
otvára dvere. ,,Nataša!“ hovorím si a rozbehem sa späť do hlavnej 
miestnosti. Na moje zhrozenie sa ku mne tacká obrovská, tučná zombia, 
ktorej vytŕčajú črevá. Vyberám bajonet a pripravujem sa na najhoršie. 
Vtom som začul hlučný výstrel a zombii vyleteli črevá a pečeň priamo na 
moju hruď. 
 
  ,,Trochu neopatrný, čo povieš?” a skôr pre formu vypáli zombii 
ešte jednu ranu do hlavy a tak definitívne ukončuje jej zbytočný život. 
Obráti sa ku mne a hovorí: „Blbeček jeden, ako ťa to napadlo ísť sem bez 
munície?” 
  ,,Ale ja…” snažil som sa o vysvetlenie mojej nezávideniahodnej sitácie. 
  ,,Aké ale???” kričí Nataša. ,,Vy komunisti ste nielen hnusní, ale aj blbí. 
Teraz si sa skoro nechal zabiť nejakou hnusnou obludou, ktorá sa sem 
dotackala... Bóóóže, ako ťa ten starý môže poslať zabiť Yelevova? Veď si 
len kopa starého komunistického odpadu vhodná akurát tak na zabitie! 
Namôjdušu som nevidela takého blázna a blbca zároveň. Starý, starý, kde 
len tých idiotov berieš?” zaťukala si na čelo Nataša a radšej si namiesto 
hádok nabila brokovnicu... 
 
  ,,Takže zaprvé,” smečujem „nie som žiadny idiot a zadruhé mi došla 
munícia počas toho, ako som sa bránil pred obludami, pred ktorými by si sa 
TY nikdy neubránila!” a radšej si sadám na zem a odstraňujem zo seba 
všetky tie nechutné vnútornosti. 
 
  ,,Iste, iste, vy starí komunisti už neviete čo si vymyslieť…” otrávene vraví 
Nataša. 
 
  ,,No, keď už sme tu, tak si najskôr zober nejaké náboje.’’ vraví mi Nataša 
a do rúk mi podáva 2 krabičky s nábojmi do SVD a pištole.  
Nabíjam si do zásobníkov náboje a nenápadne sa pozerám na stále rovnako 
otrávenú Natašu. 
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Zrazu uvidím Snorka, ktorý si nás nenápadne obzerá a vrhá sa po Nataši. 
Namierim na neho pištol a kričím ,,Nataša,pozor!!!” a po výstrele sa Snork 
rozčapil na zemi. 
 
  ,,Vidíš, nie som predsa len taký idiot ako si si myslela,” povedal som s 
miernym úsmevom. 
 
  ,,Tak poď,“ povedala otrávene a vydali sme sa k opancierovaným dverám. 
       
Sedím vedľa Nataše v Lade a dívam sa na jej krásnu, ale mimoriadne 
otrávenú tvár. Potom sa pozerám na cestu, vedľa ktorej je asi 25 psov a 
všetci na nás zúrivo vrčia. Ale nerozbehnú sa za nami. Naučili sa, že pokiaľ 
vbehnú do cesty, okamžite zomrú. Okrem toho, Nataša šoféruje veľmi 
rýchlo, ako keby ani nemala strach o svoj život. Možno ani nie. Čo by mala 
chcieť od života žena, uväznená v Zóne a plniaca úlohy pre nadutých 
tlstých priekupníkov veriac v lepšiu budúcnosť, mysliac na to, že sa raz z 
tejto diery dostane preč. Akurát ideme okolo starej kaplnky, kde si párik 
psov pochutnáva na čerstvej mŕtvole človeka.  
 
,,Už sme skoro tam,” zahlásila Nataša. Cestu nám však zatarasila drevená 
kláda, museli sme ju obísť po poľnej ceste, kde som bol svedkom zápasu 
Snorka a psa. Dostali sme sa späť na asfaltovú cestu. Bolo počuť aj vidieť 
že auto spomaľuje. Zastavilo sa asi 60 metrov pred maličkým domčekom. 
 
   ,,Čo sa deje?” spýtal som sa odmerane.  
,,Práveže neviem.“ pokrčila ramenami Nataša a vystúpili sme von. Opäť 
som započul to hrozné vytie psov, opäť ma premohol ten strašný strach... 
„Tu máš,“ zakričala Nataša a vtisla mi do ruky brokovnicu,, ja sa na to 
zatiaľ pozriem!“  
 
Nataša otvorila kapotu a pustila sa do prehliadky auta. Ja som namieril 
brokovnicu smerom k domčeku a čakal,  aká beštia sa odtiaľ vynorí. Nataša 
vybrala z kufra skrutkovač a niečo prekrútila v motore. Objavil sa prvý pes 
a ja som ho okamžite zneškodnil ranou z brokovnice. Vynorili sa ďalší 
štyria; jedného som zabil druhou ranou z brokovnice a ďalších troch som 
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zlikvidoval mojou pištoľou. Ďalší boli zatiaľ ďaleko. Tento čas som využil 
na prebitie brokovnice.  
,,Koľko to ešte bude trvať?” pýtam sa. ,,Nie dlho, ešte trochu vydrž!” 
povedala Nataša.  
Ďalších 8 psov bolo na ceste k nám. Vyberám brokovnicu, strieľam. Než sa 
tých ďalších 6 potvor priblížilo, prebil som a brokovnicou som ich dostal 
ďalších dvoch. 
 
,,Už to je!” zakričala Nataša, zavrela kapotu, hodila skrutkovač do auta a 
nastúpila. Nasadol som, Nataša naštartovala a ja som z auta zabil ďalších 
dvoch. Nataša šliapla na plyn a zrazila ďalšieho psa.  
 
Prešli sme ďalších 12 km a konečne som sa dostal k svojej úlohe.  
Nataša zastavila pri zdanlivo opustenom nádraží a hovorí: „Takže si to 
zhrnieme: vtrhneš tam a jednoducho zabiješ Yelevova. Chápeš???” 
priklonila sa ku mne Nataša.  
 
,,Jasné,”odpovedám jej. ,,Dobre,dúfam, že to taký komunistický idiot ako 
ty zvládne. Ja sa postarám o Duriejeva. Zlom väz!“ povedala rázne Nataša. 
Vystúpil som, z kufra som si vybral moju  SVD, auto odišlo a ja som sa 
vybral smerom k nádražiu. 
  
  Kráčam, skôr bežím ku hlavnej budove nádražia. Všade naokolo sú 
pohádzané kamene, papeky, rúrky, je tu proste hrozný bordel. Kráčam po 
zhrdzavených schodoch, ktoré sú po častých dažďoch v Zóne absolútne 
hrdzavé, skladajú sa viac z hrdze než z kovu. S každým mojím krokom 
rastie môj strach z pádu z úzkych schodov, ktoré nemajú ani len zábradlie. 
Keď som konečne hore, prichádzam k zastrešenému vchodu. Zazvoním, 
dvere sa otvoria. Vstúpim dnu a tlstý chlap so zubami ako upír sa na mňa 
nedôverčivo  pozerá a ide priamo na vec. 
 
  ,,Tak čo to bude?” pýta sa. ,,Poprosil by som si tie náboje čo sú za vami.  
  ,,Tieto?” pýta sa ma ukazujúc na krabičku nábojov do M16. Už vtedy mu 
mohlo dôjsť, že chcem niečo iné než nákup, veď prečo by chcel chlap s 
SVD a pištoľou náboje do M16? Obchodník sa otáča, ja tasím pištoľ a 
strieľam do neho náboj po náboji. V tej chvíli som mal hrozne blbý pocit, 
zdalo sa mi,  že duša toho obchodníka mi hovorila:  
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  ,,Nerob to, nevyplatí sa ti to!” Prebil som pištoľ, podišiel som ku 
obchodníkovi a pre istotu som ho strelil ešte raz do hlavy. Keď som si bol 
istý, že to už nerozdýcha, napadlo ma,že si zoberiem nejakú tu muníciu, 
keď už som tu. Pobral som do batohu náboje do M16 a Berrety. Ešte som si 
zobral Berretu, ktorá bola uložená v zásuvke. Otvoril som zadné dvere, 
pretože Nataša ma mala čakať pri vzadnom vchode. Otvoril som ich a 
zhrozil som sa. Uvidel som tam 40 psov, pochutnávajúcich si na vojakovej 
mŕtvole. Všetky ma uvideli. Snažil som sa uzavrieť dvere, ale nešlo to. 
Dvere sa zasekli. Tasím SVD a 5 psov je v momente fuč. Konštatoval som, 
že kým by som prebil SVD, tak by ma už tie mrchy mali v zuboch. Tasím 
pištoľ a Berretu a ďalších 15 mŕch sa váľa v kaluži krvi.  
Došli mi náboje a psi ma zvalili na zem. Cítil som, že toto je môj posledný 
deň. V hrôze vyberám z puzdra bajonet a jedného psa chytám pod krk a 
režem ho. Už cítim tú hroznú bolesť, hlasno kričím, zakrývam si dohryzenú 
krvácajúcu nohu. Zrazu počujem zvuk vysielačky, streľbu. Všetky psy sú 
mŕtve, ja cítim už len ľavú ruku, ktorú zázrakom nemám rozhryzenú. 
Zisťujem, že psov zabili vojaci, márne sa robím na mŕtveho, jeden vojak ku 
mne pribehne, namieri na mňa svoju automatickú zbraň a zakričí:  
  ,,Tento je živý…“ 
  
       Teraz som tu, ležím, zomieram vo väznici, dívam sa von oknom a 
dúfam,  že ma odtiaľto dostanú preč , že ma zachráni Nataša, že ma 
zachráni Ivan, dúfam v lepšie dni…  
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Chyba mojho života 

Marko Havaš 
 
 

akže, Ironov, Kuznecov,  vy pôjdete ako prví,“ zahlásil kapitán 
,,keď dorazíte na miesto, prehľadáte ho a následne podáte 
hlásenie“.  ,,Dávajte si veľký pozor, tie svine, Bloodsuckeri nie sú 

práve najpriateľskejší“ dodal ešte kapitán a  ja a Jurij sme sa vydali 
smerom k základni Povinn

T 
osti... 

  
     Pred bránou stoja traja chlapi v typických uniformách Povinnosti. Všetci 
s Kalachmi v rukách. Všetci tváriaci sa vystrašene, vediac, že môže prísť 
čokoľvek...    
Radiácia... Mutanti...Banditi... 
 
Určite však netušili, že dnes ich napadneme my, jednotky kapitána 
Voronina. Určite netušili, že dnes bude ich definitívny koniec v ich 
východnej základni. Určite netušili, že dnes budú ich telá pochované, že 
dnes ich deti a ženy budú odvedené do väzníc a táborov...  
     Som s Jurijom 50 metrov od základne, po Bloodsuckeroch ani slychu. 
Bojím sa,  pretože práve pred mojimi nohami je drevená bedňa, kde si 
máme s Jurijom odložiť zbrane a uniformy a obliecť si normálne bundy a 
rifle, aby sme u strážcov vchodu do základne nevzbudili ani trochu 
podozrenia. Kráčame a všade naokolo je až veľmi podozrivé ticho. Žiadni 
psi, žiadni Bloodsuckeri. Nikde nikto, iba my dvaja a trojica strážcov. Keď 
sme už v ich tesnej blízkosti, zrazu sa jeden Bloodsucker vyvalí z krovia a 
prichytáva sa na strážcovu tvár. Ten v bezmocnosti stláča kohútik svojej 
automatickej pušky a strieľa do vzduchu.Zostávam zarazený. Ďalší dvaja 
strážnici sa len prizerajú, ani ich nenapadne tomu chudákovi pomôcť. Ten 
sa už váľa na špinavej zemi a jeho krv strieka na všetky strany. Podchvíľou 
sa mi zdá, že sa jeden strážnik dokonca usmieva. Bloodsucker už 
napadnutému strážnikovi vysal takmer všetku krv,  jeden zo strážcov tasí 
svoj Kalašnikov a Bloodsuckerovi odbili jeho posledné sekundy života.  
A strážnik povie druhému:  
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  ,,No, tak už to chodí, veď Uljanov už toho prežil dosť,” načo sa obaja 
rozrehocú typickým mužským smiechom. Ale to je na Jurija priveľa. Obráti 
sa ku strážnikovi a kričí: 
  ,,Čo, čo to má znamenať? Čo ste to urobili? Prečo ste ho nechali len tak 
zomrieť?” a s nenávisťou v očiach kopne do ešte teplej mŕtvoly 
Bloodsuckera. 
  
   „Počúvajte, ak o tomto niečo ceknete tak si vás nájdem!” povie 
strážnik, namieri na nás Kalašnikov a potom ako na utvrdenie svojej 
vyhrážky ešte raz strelí do bezvládnej mŕtvoly mladého strážnika, ktorý 
nemusel zomrieť...  
  ,,A kto vlastne ste?” opovržlivo  sa na nás zahľadí druhý strážnik. ,,Bratia 
Tereškovovci.” odpovedám.  Strážnik nakukne do svojho PDA. 
  ,,Tereškovovci, Tereškovovci, aha, tu ste!” povie strážnik a otvorí nám 
bránu. Prvý strážnik sa na nás ešte výhražne zadíva a šeptom povie:  
  „Nájdem si vás... “ 
     Potom ešte bolo počuť zvuk vysielačky: 
  ,,Tu je veliteľ sektoru B8, čo to tam bolo za streľbu?” ozval sa hlas 
  ,,Ale, Ulianov to dostal pane…Je nám ho ľúto.” povie strážnik a so 
sadistickým úsmevom kopne do mŕtvoly.  
My však pokračujume ďalej. Pred rázcestím sa rozdelíme a ja sa poberám 
na ľavú stranu základne. Opäť vidím troch chlapov s Kalachmi, avšak keď 
k nim pristúpim, odstrčia ma späť so slovami:  
  ,,Pre cudzincov vstup zakázaný.” Idem ďalej a prekvapia ma zvuky z 
veľkej budovy, kde každú chvíľu počuť streľbu.  Prečítam si veľký nápis na 
dverách a hneď pochopím.  
     Aréna.  
Pokračujem v mojej úlohe, spočítavam všetkých ľudí,  ktorí patria k 
Povinnosti. Keď som ich spočítal,  presunul som sa na rázcestie a tam ma 
už čakal Jurij s mikrovysielačkou v ruke. Nahlásil kapitánovi celkový počet 
bojovníkov Povinnosti: 72. 
 
Kapitán Voronin nahlásil:  
  ,,V poriadku, sú pripravené transportéry aj helikoptéra, môže sa to začať.“ 
Škoda,  že som nevidel zástupy banditov,  prichádzajúcich z opačnej strany 
základne. Škoda, že som nevidel skupiny Bloodsuckerov tesne za mojimi 
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kolegami, ktorí sa s hurónskym pokrikom vyrojili priamo do miesta svojej 
záhuby. Škoda, že som urobil chybu môjho života...  
  
     S Jurijom som vbehol do menšej unimobunky a tam sme pozorovali ako 
nad základňou krúži helikoptéra a palubným guľometom strieľa zmätených 
žoldnierov,  ktorí celí od krvi padajú na zem a zomierajú v bolestivých 
kŕčoch.  Do unimobunky vbehne žoldnier Povinnosti, ktorý nám hádže do 
rúk pištole a a vybieha von. Netuší, kto sme. Jurij ho cez okno strelí priamo 
do hlavy a žoldnier už púšťa zbraň a padá na zem. Do unimobunky, v 
ktorej sme ukrytí, vbieha chlap s postrelenou nohou a kričí na nás: 
  ,,Prosím, pomôžte mi, už to dlho…” vetu nedopovedal a ja som ho strelil 
do brucha. Naďalej sme ukrytí v unimobunke...  
   
     Jurijovi sa ozve vysielačka:  
  ,,Panebože, Ironov, čo ste to spravili! Tí Blooduckeri,  je ich strašne veľa. 
Útočia na nás, potrebujeme posily, musíme sa stiahnuť,  ihneď prídťe pred 
hlavnú bránu!“ Vybehli sme von,  ale vrhol sa na nás bandita, zastrelil ho 
však človek z Povinnosti. Všade okolo nás boli mŕtve telá...  
Bloodsuckerov, banditov, vojakov, žoldnierov. Všade bola krv. Začalo mi 
búšiť srdce.  
Cítil som, ako mi v žilách pulzuje krv, ako sa mi točí hlava, ako strácam 
rovnováhu. Predo mňa spadnú dve telá... Vojakov... Z našej jednotky. Jurij 
ma chytá za rameno a pritiahne ma za roh budovy. Utekáme smerom k 
budove, cestou stretávame živých i mŕtvych. Došli sme ku bráne.  
 

Tam už čakal Voronin, zápasiaci s Bloodsuckerom. Odstrelím ho, 
rozbehnem sa k nemu, ale odrazu mu do chrbta vystrelí celú dávku bandita. 
Na neho sa vrhne Bloodsucker a odtrhne mu hlavu. Skloním sa ku 
Voroninovi a ten mi tažkým, vyčerpaným hlasom hovorí: 
  ,,Nezvládol si to,  Kuznecov. Si.Si...’’vypľuje kus krvi kapitán a pokračuje 
,,Degradovaný…” 
  ,,Čo mám urobiť, kapitán?” pýtam sa s beznádejou v hlase. Kapitán ma už 
nevníma...  
 
     Vtom vidím Jurija, ako si pištoľou namieri k hlave a vystrelí. Jeho telo 
padá na zem, jeho život sa navždy končí skratom, ktorý nastal v jeho hlave. 
Vďaka bitke,  ktorú nemohla ani jedna strana vyhrať. V bitke,  kde zomrú 
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naprosto všetci. V bitke, kde Zóna pohltí každého, v bitke, v ktorej  má 
každý rovnaký osud. Potom, ako som uvidel mŕtvoly Juriho a Voronina,  
premohli ma hrozné pocity. Plný nenávisti a bezmocnosti zároveň, chytám 
guľomet, ktorý mal pri sebe vojak, než zomrel ako stovky ďalších ľudí, 
ktorým Zóna zničila život  a opäť vchádzam do útrob základne. 
      
  Kričím na celú Zónu:  
  ,,Myslíte si, že ma dostanete? Myslíte si, že MŇA môžete dostať? 
NIKDY!!!!” Strieľam každého, koho uvidím, už je mi jedno, že pod 
guľkami mojej zbrane zomierajú plačúce ženy s deťmi, je mi jedno, že 
vraždím aj svojich vojakov. Toto hnusné miesto mi zabilo rodinu aj 
kamarátov a musí zaplatiť. Keď mi došiel zásobník,  zo zúfalstva beriem do 
ruky M16 a z príručného granátometu strieľam granát za granátom. Ani 
som si nevšimol, že z frakcie Povinnosť už neostal ani jeden muž. Ďalší 
granát putuje medzi dvoch Bloodsuckerov. Zo základne už ostali iba 
trosky…  
 
     Jeden z banditov mi strelil do nohy, zo zúrivosti vyberám z čižmy nôž a 
hádžem ho banditovi medzi oči. 
  
  Chytám Kalašnikov, má však prázdny zásobník. Už ani banditov 
neostalo veľa, ale Bloodsuckerov sa ukazuje viac a viac. Vedľa mňa padá 
helikoptéra, tlaková vlna výbuchu ma odhadzuje 20 metrov ďaleko a letím 
cez okno do skladu zbraní. 
    
  Využijem to a beriem do každej ruky brokovnicu.  
Vychádzam von a pozerám sa na vojakov, ktorí kričia bolesťou a snažia sa 
dostať von z helikoptéry. V tej chvíli mi bolo úplne jedno, že jeden z nich 
bol priateľom mojej mŕtvej dcéry, že mal len 16 rokov. Namieril som na 
neho brokovnicu, snažil sa ku mne priblížiť, zakrývajúc si krvácajúci 
kýpeť,  kde mal ešte pred minútou zdravú silnú ruku. Strelím do neho,  ale 
moja ruka neudrží silný spätný ráz brokovnice a padá na zem. 
 
     Moje zápästie je totálne vykĺbené a padám na zem vedľa chlapca, ktorý 
mojou strelou prišiel o ľavú obličku. Bežia ku nám Bloodsuckeri.  Ja sa 
dvíham,nabíjam brokovnicu a strieľam. Jednému trafím do chápadiel, 
druhému do nohy pritom kričím: 
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  ,,Vy svine! Zobrali ste mi úplne všetko, úplne!” a v mojom hlase bolo 
počuť aj strach. 
  
     Zrazu sa stalo niečo neuveriteľné. Všetci Bloodsuckeri utiekli preč,  ja 
som si sadol na zem. Začalo sa stmievať, bolo počuť vzdialené hrmenie. 
Chlapec sa začal dusiť, vypľul krv a napokon mu prasklo srdce a prestal 
dýchať... Obzeral som sa dookola,  až teraz som zistil,  že som jediný, čo 
prežil toto peklo, jediný. 
 
     Začalo pršať. Ja som tušil, že nemám šancu prežiť, že toto bolo mojou 
poslednou úlohou v tomto svete, v tejto diere... Búrka sa sa vzniesla na 
oblohu a ja som videl ako sa krv miesi s vodou... Uvedomil som si, že už 
bolo zmarených príliš veľa životov, a že len ja to môžem zastaviť. Od 
mŕtveho banditu som zobral do ruky pištoľ, nabil som ju a zase som 
zakričal do tmy:  
  ,,Prečo? Prečo toto všetko? Mňa predsa nedostanete. Nikdy! Nemáte 
šancu! Myslíte si, že  môžete nadalej ničiť ľudom životy? Prečo?” 
 
Priložil som si pištoľ k hlave a povedal som posledné slová môjho života... 
  ,,Ja toto všetko skončím. Navždy!” zakričal som a urobil som poslednú 
chybu môjho života...  
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Koniec Zóny 

Marko Havaš 
 
 

oku 2050 sa ľudstvo konečne, po takom dlhom čase, rozhodlo 
definitívne skončiť s Zónou. Definitívne skončiť s miestom, kde 
umreli miliardy ľudí, s miestom, ktoré postupne expandovalo a nič 

mu nebránilo v ceste. Všetky zostávajúce frakcie, ktoré prežili, teda 
Povinnosť, Sloboda, Monolit, vedci, armáda a mnoho stalkerov-samotárov 
sa spojili v jednu, aby zachránili svet pred istou záhubou.. 

 R
  
  Dňa 28.6. sme sa konečne vydali priamo do elektrárne. Sme na 
poľnom letisku, kde dostávame posledné príkazy. Potom nastupujeme po 
16-členných skupinách do helikoptér. Letíme ponad totálne zdevastovanou 
továrňou. Už sme na mieste. Cez malé špinavé okienko helikoptéry 
pozorujem oblasť pred elektrárňou. Prakticky každý meter stojí hliadka, 
takže zvonku budeme chránení dostatočne. Lenže čo nás čaká vovnútri? 
Helikoptéry nahlas pristávajú jedna po druhej do vnútornej časti komplexu. 
 

Vybieham von. Pred naše mužstvo sa postavil kapitán Vadimov.  
  ,,Dnes sme tu, aby sme pomocou našich síl ukončili túto hnusnú dieru. 
Podľa Sacharova stačí preniknúť hlbšie do komplexu, nasadiť tam tie 
výbušniny s tým ich vedeckým svinstvom a potom iba rýchlo utiecť. 
Výbušniny naše mužstvo nemá, takže budeme len podporovať mužstvo 2C 
a 4K. Po umiestnení výbušnín už len utekajte, nevšímajte si kto ku komu 
patrí, hliadky vonku nám otvoria severný vchod v predpokladanom čase 
výbuchu. Nesmieme nič pokaziť, rozumiete? Ste mužstvo 5C, najlepšie 
vybavená pechota. Máte na sebe špeciálne vyvinutý odev Exo-SSP. 
Skontrolujte si výzbroj.”Nabil som svoju FN-ku. 
  ,,Takže, opovážte sa niečo pokaziť a máme všetci po chlebe!” povedal 
kapitán a zasalutoval.  
     Helikoptéry sa ešte hlasnejšie než predtým odpichli od zeme a stratili sa 
kdesi vo výšinách. Z ničoho nič sa na nás vyrútili vlny Poltergaistov, 
ktorých sme však zvládli. Ideme teda dole po schátraných schodoch, s 
nabitými zbraňami pripravení zasiahnuť. 
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  Prichádzame do miestnosti, ktorá sa delí na 3 chodby. Mužstvá sa  
rozdelili na tri väčšie skupiny a rozišli sa. Otvárame dvere, je tu však 
hrozná tma, zapínam špeciálnu kombináciu termovízie a nočného 
videnia.,,Bloodsuckeri, Bloodsuckeri!” kričí Asimov a ja strieľam celý 
zásobník do najhorších živých nočných môr, aké som kedy videl.Všetkých 
sme pobili, ale Asimovovi sa zlomila noha. Mám divný pocit. Miestnosť 
odrazu zaleje svetlo. Cítim, ako čosi udiera priamo do mozgu. Strácam sa, 
miestnosť mení tvary. Úder, úder, úder, neustále. Vidím, ako mi vyteká z 
hlavy krv. Úder! Tentokrát však bol taký silný, že ma zvalil na zem. 
Počujem, ako mi neznámy hlas šepoce nezrozumiteľné slová. Obaľuje ma 
čierna tma... 
 

„Profesor Sacharov, nechcete spoločnosť?“  
  ,,Tatiana !“ prekvapene pozerám na krásnu ženu, ktorá na mňa mieri 
pištoľou.   
  ,,Kde to som?“ 
  ,,Priamo v hlbinách svojej mysle...“ povie sladkým hlasom Tatiana . 
Zisťujem,  že sedím na stoličke.  Vedľa sú mŕtve telá vojakov. 
  ,,Nezvládli ste to,  profesor. Nezvládli. Nemáte šancu!  Zóna sa nikdy 
neukončí!” povie jedovatým hlasom kráska a strelí mi do tváre... 
 

 
Zobúdzam sa, kráča ku mne kapitán. Nik iný neprežil. 

  ,,Preboha,  kapitán, čo sa stalo?” pýtam sa. 
  ,,Rozumieš, nikdy!” zašepoce znova hlas.  Kapitán ku mne beží a vráža mi 
do ruky nôž... 
  Opäť sa mi niečo deje v hlave. Padám, stále padám priamo do čiernej tmy. 
Hlas neustále šepoce:  
  ,,Nikdy, nikdy, zahubím vás…” 
 

Počujem hlučný výstrel. Teraz je všetko jasné. Bol to Kontrolór. 
Pribieha ku mne vojak. 

  
  ,,Visockij, máš štastie, poslali ma, aby som ťa dostal preč. Poď, nálože sú 
umiestnené, musíme odtiaľto okamžite vypadnúť. Vybiehame z miestnosti, 
všade sú mŕtvoly. Zrazu však na vojaka predo mnou skočí Snork a jediným 
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úderom mu prepichuje dýchacie hadičky. Vojak zomiera a ja strieľam do 
toho nechutného monštra. Márne sa snažím zorientovať v komplexe, márne 
hľadám cestu preč. Zrazu uvidím maličkú škáročku, strieľam do nej granát 
a dostávam sa von. Bežím smerom na sever. Už vidím otvorenú bránu a 
mojich kolegov. 
  ,,Tak, zvládli sme to…” kričím na nich. Zrazu však počujem silnú 
explóziu, zahalí ma ostré svetlo,  na pár sekúnd som oslepený… 
  ,,Nikdy sa to neskončí, Zóna nemôže byť porazená, nikdy, nikdy, 
nikdy!!!” 
 
 Dvíham sa zo zeme, všade, okolo mňa je krásna, zelená tráva. Po elektrárni 
nie je ani stopy. Zmizlo všetko až na mňa a ostatných vojakov. Dokázali 
sme to. To, čo ničilo životy ľudí bolo zničené. 
  ,,Áno, konečne koniec!“ kričím len tak, do prázdna... Keď to však 
dopoviem, znovu sa mi niečo deje v hlave, počujem ten istý jedovatý 
šepotavý  hlas. Zacítim úder do mozgu... 
  ,,Teraz sa dozviete, na čo ste predurčený, profesor Sacharov,“ povie hlas a 
predo mnou sa objavujú mutanti. Som v elektrárni. Všade naokolo sú 
zúbožené ľudské telá.  
  ,,Prestaň, zmizni z mojej hlavy! Nie som Sacharov!” 
  ,,Vy a všetci ostatní ste predurčení na zánik. Nesmiete zničiť Zónu! Prvý 
zomrie Sacharov, do roka ostatní ľudia. Všetci do jedného!   
 
  ,,Je ti niečo, Visockij?”pýta sa ma jeden z vojakov. 
  ,,Nie, nie. Kde sú všetci?” rýchlo mením tému rozhovoru.  
  ,,Odišli na zhromaždisko. Poď. Je koniec,” povie mi vojak, a ja sa 
naposledy obzriem na miesto, kde ešte pred pár minútami ležalo centrum 
zla. Rozbieham sa naprieč krásnou krajinou na zhromaždisko. 
 
  Generál Malinovskij nám hovorí:  
  ,,Navždy, navždy ste skončili so Zónou. Avšak z celého sveta nám chodia 
hlásenia, že v približnom čase explózie bolo počuť akési hlasy, ale profesor 
Sacharov by určite takéto tvrdenia vyvrátil.  
  „Takže chlapi, ešte raz, celý svet Vám ďakuje. A teraz odporúčam, aby 
sme si dali poriadne dlhú dovolenku.“ povie radostne generál, ale jeho tvár 
rázom zosmutnie. 
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„Čo sa stalo, generál?“pýtam sa. 
,,Práve mi prišla správa, že profesor Sacharov zomrel.” povie generál...   
 

29. 6. 2051 ma opäť premohli neznesiteľné údery do mozgu. Počul 
som znova ten šepotavý hlas. Vstal som z postele a pozrel som sa z okna. 
Uvidel som tam Tatianu ako do mňa strieľa. Vedel som, že sú to len vízie, 
ale rany boli také silné, že mi začala tiecť krv. Zdalo sa mi, že mi praská 
celá lebka. Môj mozog sa nafukoval. Začalo to byť neznesiteľné a ja som si 
od bolesti trhal vlasy. Keď Tatiana vystrelila posledný náboj, znova som 
upadol do vnútra mojej mysle. 
    
  ,,Zomrel profesor, teraz je rad na vás. Zaplatíte za to, že ste narušili Zónu. 
Navždy vás pohltí. Nikdy sa vám nepodarí zistiť čo je jej zdrojom. Ľudská 
rasa bude odsúdená na život v Zóne. Postupne sa rozšíri a nezostane jediné 
bezpečné miesto. Vaše vyhynutie bude nevyhnutné. Nezničíte nás...“ 
 

Znova som ležal na zemi.Vstal som, všetka krv zmizla. Tentokrát 
však boli moje vízie také reálne, že som sa naozaj bál. Niečo ma schytilo 
pod krk a začalo ma to škrtiť. Chcel som sa ubrániť, ale s hrôzou som zistil, 
že sa to nedá chytiť. Prisalo sa to na moju hlavu a ja som upadol do 
bezvedomia... 
 
  ,,Nikdy neukončíte Zónu, všetci zomriete...” 
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Lovec či korist’? 

Robo Slavíček 
 
 

ž od rána sa nemôžem dočkať tejto chvíle. Dnes sa po dlhej dobe 
vrátim do dediny, v ktorej som vyrastal. Tu v tejto dedine som sa 
narodil a naučil sa chodiť. Prvýkrát som jedol zmrzlinu a jazdil na 

kolotoči. Prvýkrát som išiel na rande do kina a po prvýkrát som pobozkal 
dievča. Stojím na kopci za domami a pozerám sa dolu. Všetky domy teraz 
vyzerajú rovnako a tak mi chvíľu trvá kým nájdem ten náš. Popri hľadaní 
som si všimol dom mojej babky. Kedysi dávno som k nej každé ráno chodil 
po mlieko. Á, tam je. Už vidím náš dom. Je presne taký ako predtým. Má 
na sebe bielu omietku a aj okno na stodole je rozbité presne tak, ako keď 
som odchádzal. Pomaly schádzam z kopca. 

U 

  
  Kráčam ulicou. Fúka slabý vietor, ale len tu pri zemi. Hore je 
vidieť ako sa veľkou rýchlosťou premiestňujú mraky. Spoza hôr sa valí 
celkom slušná kopa, takže za chvíľu asi začne pršať. Idem po svojej dedine, 
v ktorej som nebol už 12 rokov. Lenže teraz nenesiem darčeky pre 
synovcov a ani nečakám koláč od mamy. Teraz je všetko inak. Miesto 
darčekov mám plné vrecko malých matíc a vo vaku nemám koláč ale 
hnusné sušené mäso. Len si na neho pomyslím a je mi zle. Namiesto praku, 
ktorý som ako dieťa mal tu mám pištoľ a na chrbte pušku. Nie som totiž 
taký obyčajný turista. Som lovec pokladov. Idem tam, kde nikto iný. 
Obyčajní ľudia nás volajú Sliediči.* Prichádzam na križovatku. 
 
  Niečo sa deje. Na križovatke je neobvyklé bezvetrie. Môj inštinkt 
mi hovorí, že tu niečo nie je v poriadku. Praskliny na ceste sú všetky v 
kruhu, idú do jedného stredu. Niečo mi to nápadne pripomína. Vzal som 
prach a trochu som ho rozvíril. Pred mojimi očami sa začalo neskutočné 
divadlo. Prach sa natiahol ako had. Ten had sa pomaly roztáča a vytvára 
špirálu priamo nad stredom prasklín na križovatke. Došlo mi, že v strede 
križovatky neplatia fyzikálne zákony. Nad jej stredom sa vznáša silné 
gravitačné pole. Je také silné, že vám dokáže dolámať kosti, alebo vás aj 
zabiť, ak si nedáte pozor. Vďaka zvírenému prachu vidím jeho presný 
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obrys. Aby som ho obišiel musím preskočiť plot na blízkom dome. Keďže 
mi nič iné neostáva, preskakujem teda ten plot. 
  

No výborne. Podarilo sa mi natrhnúť si nohavice. Našťastie len na 
spodku. Inak by to mohlo znamenať problém, hlavne tu. Až teraz som si 
všimol, čí plot som to preskočil. Tu kedysi býval môj najlepší kamarát, 
ktorý sa stratil pri incidente. Dvere má otvorené, skúsim teda ísť dnu. Je tu 
dosť tma. Na nábytku je hrubá vrstva prachu a pavúky uplietli nové záclony 
po celom dome. V šere veľmi dobre nevidím, asi by som mal vytiahnuť 
baterku. Presvecujem celý dom. V diaľke vidím ich kuchyňu. Skúsim, či 
baterka dosvieti až tam.  

Čo to bolo? Niečo sa tam pohlo. Počul som kroky a keď som tam 
zasvietil, niečo prešlo poza dverami. Môj inštinkt mi vraví, aby som si 
odistil zbraň. Mierim pred seba. V pravej ruke pištoľ, v ľavej baterka. Zase. 
Znova sa tam niečo hýbe.  

„Je tam niekto?“ zakričal som. Žiadna odpoveď, len zvláštne 
zapraskanie.  

„Haló?“ kričím znova. Opäť sa nikto neozýva a ja sa pomaly, krok 
po kroku približujem k dverám do kuchyne.  

„Haló, kto je tam? Mám zbraň! Nechcem vám ublížiť, vyjdite!“ 
Ako odpoveď sa ozvalo zarinčanie skla. Vbehol som do kuchyne a vidím 
len  rozbité okno. Na dvore počujem hluk. Vybieham von a vidím, ako 
niečo preskočilo plot.  

Vyzeralo to ako človek. Ale veď tu predsa nemôže bez ochrany 
prežiť nikto. Aj ja sám mám na sebe plynovú masku. To mi pripomína, že 
by som si mal skontrolovať stav filtra. Čo to je na tej tráve? No teda, tá vec 
pri preskočení okna zranila a zanecháva za sebou krvavé stopy a sem-tam 
aj stopy nôh. Tie stopy sú niečo medzi labami psa a nohami človeka. Nie 
som tu síce kvôli hľadaniu života, ale moja zvedavosť mi káže nájsť toho 
zraneného tvora. Alebo možno človeka, ktovie. 
  
  Idem ku plotu a pozerám, či ho isto musím preliezať, alebo sa dá 
nejako obísť. A, tu je uvolnená doska. Možno ak kopnem, tak povolí. 
Skúsim to. Do čerta. Hneď ako som dosku odkopol, zachytilo ju ďalšie 
gravitačné pole. Táto prírodná anomália dosku úplne roztrhala.  
Našťastie mám silnú, hrubú bundu, lebo by ma kusy dreva možno porezali. 
To mi teda nejde do hlavy kam zmizol ten tvor. Ak by ho zachytila táto 
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vec, tak by som videl ako ju to roztrhne. Lenže sa neudialo nič. Pozerám sa 
po krvavých stopách, musia tu niekde byť.  
No, tu sú. To nie je možné! To nemôže byť pravda! Tie stopy idú priamo 
cez to gravitačné pole. Akoby tam vôbec nebolo. Možno tam ani naozaj 
nebolo. Možno sa zjavilo len na chvíľu. Iný sliedič mi vravel, že tieto 
anomálie sa zjavujú a zasa miznú úplne bez varovania. Vyberám maticu a 
hádžem ju smerom ku zničenej doske. Matica sa pred dopadom zastavila vo 
vzduchu. Vznáša sa tam a každú chvíľu môže vystreliť ktorýmkoľvek 
smerom. Mal by som si dať pozor.  A je to tu. Beng! Rozbilo sa okno 
priamo za mnou. Keby som sa nebol zohol, preletela by mi ramenom, alebo 
nedajbože hlavou. To je ale teraz aj tak jedno. Mňa teraz zaujíma len čo bol 
ten tvor a ako sa dostal cez tú anomáliu. Ja ju totiž musím obísť.  
 
           Našťastie sa dala obísť bez najmenších problémov. Nebola až taká 
veľká, ako tá na križovatke. Možno sa fakt zjavila len pre chvíľou. Idem 
ďalej za stopami a na bunde mi začína pravidelné klopkanie. Kvapôčky 
vody, ktorých je stále viac, na mňa vyklopkávajú svoju symfóniu. Mraky 
už neudržali svoju ťažobu a začali pršať. Zatiaľ len slabo, ale ako poznám 
túto oblasť, túto prekliatu zónu, ako ju volajú miestne úrady, za chvíľu 
príde pekná búrka. Zmyje mi stopy a potom už svoju zvedavosť 
neuspokojím. Musím si švihnúť. Stopa je čím ďalej tým matnejšia a slabšia. 
Stačí aj slabý dážď. Už aj on pomôže vsiaknuť krvi do smädnej zeme.  
 
  V diaľke začali zavýjať psy. Nie tak ako obyčajne, ale skôr od 
bolesti. Skuvíňajú, ako keď skopete šteňa. Zacielim pred seba a pustím sa 
do behu. Po tom ako som dobehol ku zavýjajúcim psom, oblial ma studený 
pot. Ležia tu dvaja psy. Teda, niečo čo mohlo byť kedysi psom, kým to 
nenapadla radiácia. Ležia tu takto a sú celí od krvi. Jeden má rozhryzené 
brucho a tomu druhému chýbajú zadné nohy. Všade je veľa krvi, 
vnútorností a ktovie čoho ešte. A uprostred toho všetkého sú opäť stopy 
toho tvora.  
Čo to, dofrasa, je za vec, keď dokáže zabiť a zmrzačiť dvoch psov. Už 
jeden pes dokáže spôsobiť pekné problémy a dvaja roztrhajú človeka aj 
iného tvora, akoby nič. A tuná ležia dvaja, kedysi silný psy, ktorých niečo 
porazilo. Búrka zosilnela a ja kráčam dolu z malého pahorku, dole do blata 
ku psom. Tomu čo ešte žije spravím láskavosť a zastrelím ho. Kľaknem si 
do blata k tomu s rozhryzeným bruchom. Je to zvláštne, ale stopy zubov sú 
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malé. Sú buď od malého zvieraťa, alebo čo je nepravdepodobné, od 
človeka. Druhou zvláštnosťou je, že mŕtvemu psovi chýba len pečeň. Ešte 
som nevidel tvora, ktorý by zjedol len pečeň a nič iné. A prečo potom tomu 
druhému zjedol nohy? Aj na ňom sú totiž stopy po tých istých zuboch. 
Musím nájsť toho tvora, aj keď teraz už z neho začínam mať strach. 
  
  Silná búrka síce zničila stopy od krvi, ale vytvorila iné. Všade sú 
stopy v blate. Podľa nich sa dá krásne sledovať. Smerujú ku farme s 
mnohými budovami, asi kilometer odo mňa. Búrka má ja ďalšiu výhodu. 
Nemusím si dávať pozor kam šliapem, lebo kvapky vody spoľahlivo 
odhalia všetky nebezpečenstvá. Vo vzduchu visia gule plné vody, ktoré sa v 
pravidelných intervaloch rozprsknú na všetky strany. Na iných miestach sú 
na zemi zasa blesky. To je elektrina, ktorá sa hromadí na miestach s väčším 
výskytom kovov v pôde. Teraz keď viem čomu sa vyhnúť, stačí mi len 
prekľučkovať až ku farme. Normálne by som pri búrke zaliezol do nejakej 
budovy a prečkal ju, ale teraz nemôžem. Mohol by zmiznúť ten tvor a to 
nechcem. Keby som ho ulovil, možno by som ho mohol predať na vedecký 
rozbor. A jeho zuby by som predal zberačom trofejí.  
Musím to nájsť. 
  

Pomaly sa začína stmievať. Šero z času na čas presvetlí blesk. 
Stromy vrhajú zvláštne dlhé tiene, ktoré sa pri bleskoch výrazne skracujú a 
stmavujú. Farma je už na zopár krokov odo mňa. Má malý kamenný plot a 
železnú, teraz už hrdzavú bránu. Je zaujímavé, že všade okolo sú oblasti so 
zvýšenou gravitácou, neklamne sa prejavujúce vďaka vode, ale za plotom 
farmy nie je nič. Stopy v blate vedú do sýpky na obilie. Odkladám pištoľ a 
skladám si z pleca pušku. Ešte rýchlo kontrolujem zásobník. Zaprel som si 
pušku o rameno, oči pozerajú cez mieridlá.  

Ako sa blížim ku sýpke, tak aj cez blesky a hromy je počuť kroky 
vo vnútri. Nohou otváram dvere a bleskurýchle sa pozerám dovnútra. 
Blesky osvetľujú cez okná vnútro sýpky. Na jej konci je kopa starého, už 
plesnivého obilia. Znova je tma. Bojím sa zohnúť po baterku a tak čakám 
na ďalší blesk. Je to tu. Cez okná ide svetlo dovnútra.  

Dofrasa! Zbadal som tieň postavy. Muselo to byť pri okne, ale to je 
predsa v 6 metrovej výške. Znova je tma, lenže teraz sa už po baterku 
musím zohnúť. Bleskurýchle z vrecka vyťahujem baterku a dávam ju do  

 60



púzdra na puške. Teraz môžem mieriť aj svietiť naraz. Prečo mi to 
nenapadlo skôr? Namierim na okno.  

Niečo tam bolo! Preskočilo to na ďalšie okno, bližšie pri mne. 
Zasvietim na neho. Teraz to skočilo tesne nado mnou. Kde to do riti je? 
Mierim ako šialený všetkými smermi. Znova sa zablýskalo a ja som zbadal 
tieň vychádzajúci spoza mňa. Rýchlo sa otáčam.  

AU! Silno ma to zrazilo k zemi, až ma to omráčilo. Dofrasa, puška 
mi vyletela z ruky a je pekne ďaleko odo mňa. Ďalší blesk. Tento je však 
iný. Zbadal som to, ale len na chvíľu. Bol to človek. Síce dotrhaný, ale 
určite to bol človek.  

Na strechu sýpky dopadajú dažďové kvapky. Bubnujú ako bubeník 
pri šibenici. Počujem ako sa pomalými krokmi blíži ten tvor, ktorého som 
chcel silo mocou nájsť. Heh, prečo vôbec? Chcel som skončiť takto? Byť 
zabitý niečím, čo som ani nemusel stretnúť, nebyť mojej tvrdohlavosti? To 
určite nie. Ja to takto nenechám, sily mám už späť. Plazím sa ku puške, nie 
je až tak ďaleko ako sa zdalo. Len také 4 metre. No tak! Poďme!  

AAA, chytilo ma to za nohu ťahá ma to späť. Je to neuveriteľné 
silné. Otočilo ma to a dýcha mi to rovno do tváre! Je ale tma a ja nič 
nevidím. Blesk!  

Einstein mal pravdu. Čas je naozaj relatívny. Keď sa pozeráte do 
očí nepriateľovi tesne predtým ako vás zabije, čas sa zastaví. Za zlomok 
sekundy vám prebehne pred očami celý život a celý život trvá zlomok 
sekundy. Mám pocit, akoby som si ho obzeral hodiny, cítil jeho dych a 
videl jeho krvavé oči. Kedysi to bol človek. Lenže to bolo veľmi dávno. Už 
v ňom veľa ľudského nie je. Pokožka je sivá, oči sú až krvavo čierne. Zuby 
má hnilé a ústa plné krvi. Cítiť z nich zápach nôh psa, ktorého zmrzačil. Už 
cítim, že je koniec. Čas sa vrátil do normálu. Ten tvor niečo zašepkal a 
potom už len tma. Tma a v diaľke jasné svetlo. Som mŕtvy. Pred smrťou 
som naposledy počul svoje meno „Pjotr Ivanovič Michajlsky“ z úst toho 
tvora.  

 
Poznal ma. 

   
 *Sliedič. Anglické slovo Stalker znamená sliedič, zakrádač 
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Zóna 

Rostislav Skotnica 
 
 

ernobylská tragédie by se dala označit jako největší neúspěch v 
mírovém využívání atomové energie. Dnes tato velmi hlídaná zóna 
skrývá mnohem větší nebezpečí, než je jen radioaktivita. Toto je 

příběh vojáka. Jmenoval se Boris Galadov, a byl jako mnoho dalších byl 
vyslán zjistit, co bylo příčinou zemětřesení, neobyčejně jasného světla a 
ohlušujícího hřmění… 

Č 
 
 

2010 
 
     Skupina osmi vrtulníků Mi-24 pozvolna letěla nad malým, ukrajinským 
městečkem. Název tohoto městečka není důležitý, stejně by jste ho na mapě 
nenašli. Letěly směrem k ne-chvalně a velmi dobře známé věži 
černobylského reaktoru, ukrytého daleko ve středu Zóny, která byla vidět 
na mlžném obzoru. – Pánové vlétáme do Zóny, – ozvalo se ve sluchátkách 
všech přítomných na palubě vrtulníku s tygří kamufláží – držte si klobouky. 
 
 „Máš strach Míšo?“  
 „Ani ne spíš ve mně převládá pocit vzrušení. A ty, jaký máš pocit?“ 
 „Mám ….“  
 „Hej vy slečinky, doufám že se nebojíte.“  
 „Drž hubu Kozlovsky!“ 
 „OK já jen jestli nepotřebujete přebalit.“  
 „Jak sem řek, drž hubu!“  
 „Hej, slyšel sem že se tam dějou divný věci.“ 
 „Nestrašte to ho mladého, je poprvé v akci.“  
 „Ano pane.“  
 „Neboj se Míšo, tohle je standardní operace, musíme jen pohlídat vědce 
před zloději a    Stalkery.“  
 „Borisi, vezmeš si ho na starost.“ 
 „Ano pane.“ 
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    Vrtulníky se pomalu přibližovaly k věži a krajina pod nimi vypadala 
stále opuštěněji, strašidelněji a nebezpečněji.  
  „Tak jsme na místě. Mám příkaz vysadit vás na tomhle mostě. Hodně 
štěstí.“  
Náhle začal vrtulník prudce klesat, aby se mohli vojáci a vědci mohly 
vysadit. Byl to malý silniční most, který byl ale velmi  vysoko nade dnem 
rokle s říčkou. Když se všechny oddíly z vrtulníků vysadily, zeptal se 
plukovník  
  „Hej, Kozlovsky, kudy vede nej-bližší cesta do Černobylu?“ 
  „No věž je na severu, takže musíme na severovýchod“ 
  „OK, tak dělejte, jdeme.“  
Asi po pěti kilometrech se náhle z nedalekého lesa ozvaly výkřiky. 
 „Puškalski, běžte to prozkoumat! Teď jsou čtyři hodiny, o půl šesté vás tu 
chci mít. Běžte.“ 
 „Rozkaz pane. Četo pozor, směr les na desáté hodině.“  
 „A my si dáme odpočinek. Sropovski vy a vaše četa se postaráte o okolí.“ 
 „Rozkaz pane! Četo rozptylte se do okolí ,ale chci vás mít na dohled. 
Borisi, támhle je posed,   vylezte tam a vezměte sebou nováčka.“  
 „Rozkaz pane, Míšo pojď se mnou.“ 
 „Ano.“ 
 
     Boris vylezl na posed a hleděl na věž vzdálenou si deset kilometrů 
vzdušnou čarou od místa, kde se nacházel. Věž jej hypnotizovala, 
hypnotizovala ho tak že od ní nemohl odtrh-nout oči. Náhle ho vyrušil zvuk 
vysílačky.  
  „Pane tad je Puš ki pozor bl se k stádo z mu ných zvířat pozor j ve mi ag 
ní!“ 
  „Co že? Opakujte. Špatné spojení.“  
  „Opakuji bl ží k stádo z mu ch zví at po r j v mi ag ní!“ 
  „ Co, opa…“ 
  „ Myslím, že vím co vám chtěli pane. Koukněte támhle.“ 
  „ Co?“ Plukovník stále nechápal  
 „A kurva. Všichni muži na palebné pozice! Nepřátelé jdou ze severu.“ 
 

Boris, který vše poslouchal a při tom sledoval divokou rozzuřenou 
zvěř popadl svou AK-47 a zamířil na statného kance. Stiskl spoušť a ozval 
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se výstřel. Kanec se zaryl čumákem do země a udělal setrvačností pár 
kotrmelců. Přes něj se převalilo několik lišek a jelenů.  
  „Střílej Míšo, střílej!“ řekl a nabil si podvěsný granátomet a opět stiskl 
spoušť. Ozval se tlumený zvuk a zachvíli se ozvala ohlušující detonace. 
Krev se rozstříkla do všech stran a po granátu zbyl jen kráter uprostřed pole 
a pár mrtvých zvířat. 
  „Dobrá práce Galadovski, jen tak dál. Pozor na toho medvěda, jde přímo 
na vás, mohl by vás převrátit.“ 
  
  „OK rozumím,“ řekl a opět vystřelil. Pak ještě párkrát. V tom se posed 
zakymácel a s rachotem se zřítil do vysoké trávy. Když se Boris probudil, 
všude bylo hrobové ticho, které bylo občas přerušeno křikem nebo zvukem 
přistávajícího vrtulníku.  
  „Vydrž chlape, vydrž,“ když ho přendávali do vrtulníku koutkem oka 
uviděl, jak Míšovi obvazují ruku. Docela mu spadl kámen ze srdce, ale než 
stačil něco říct, upadl opět do bezvědomí. Probudil se až na palubě 
vrtulníku, který letěl pryč ze Zóny.  
  „Oh, řekněte mámě, že ji mám moc rád.“  
  „Tohle, neříkej přežiješ, to ti slibuju.“  
 
  Zase zavřel oči a viděl před nima rozkvetlou zahradu někde z okolí 
Volgogradu s fon-tánou zářícím sluncem a poletujícím hmyzem. Pak jen 
uviděl blížící se světlo, realitu, jak ho na palubě vrtulníku zachraňují a pak 
jak jeho duše odlétla kamsi do nebeských výšin… 
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Zóna - pokračování 

Rostislav Skotnica 
 
 

dyž hluk odlétávajících vrtulníků utichl zvedl se plukovník ze 
zemně a zavelel k pokračování pochodu k Černobylu. Od útoku 
zvířat uběhla skoro hodina. Tato neočekávaná „akce“ si vyžádala 

životy tří vojáků a dvou vědců. Plukovník ve svém nitru doufal že se už nic 
horšího nestane.e 

 K
 
   „Chlapi pohněte, přece tam nechcete dojít v noci,“ řekl plukovník a 
vykročil směrem na severovýchod. 
  „Pane máme zprávy že v noci to tu není bezpečné,“ řekl jeden vědec když 
dospěchal k plukovníkovi.  
  „Přesvědčil jsem se že to tu není bezpečné ani ve dne. Ale máme další 
důvod proč spěchat. Kozlovsky jak je to ještě daleko.“ 
  „Asi tak dvanáct kilometrů.“  
  „A slunce zapadne asi tak kdy.“ 
  „Tak za čtyři hodiny.“ 
  „Ok pohněte!“ 
 
  Když oddíly došly do Černobylu slunce už pomalu zalézalo za 
obzor. Město mělo děsivou atmosféru a zpustlé ulice vypadaly jako by si 
všichni ti lidé jen někam na chviličku odskočily. Na malém náměstíčku kde 
stále ještě stála socha Lenina se oddíly zastavily. Na jedné straně byla 
budova kina a na druhé straně byla samoobsluha. Vojáci přešlapovaly 
zlehka téměř neslyšně. Ve vzduchu bylo cítit napětí nikdo si nedovolil 
promluvit. V tom se náhle ozval v nedalekém křoví šelest. 
  „Co to bylo, Voziliči běžte se tam kouknout ale vše hlaste budeme vás 
krýt.“ 
  „Ano, pane!“ 
  „A dělejte nemáme na to celý den.“ 
  „Rozkaz.“ 
 
  Vozilič kráčel opatrně ,když došel ke křoví otočil se na plukovníka, 
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plukovník přikývl, odhrnul listí a vtom tam spatřil malého psíka. Vzal ho 
do náručí a opět se otočil. 
 
  „Podívejte pane  malý psík.“ 
  „To se mi ulevilo. Položte ho. A vy ostatní musíme se dostat na nějaké 
bezpečné místo.“ 
  „Co támhle tamten obchod má rovnou střechu. Budeme v taktické 
výhodě.“ 
  „Dobrej nápad Petroviči, oddíly směr samoobsluha vylezeme na střechu a 
tam přečkáme noc. Pohyb!“ 
 
  Slunce pomalu zalezlo za obzor, nastala temná a chladná noc. 
Hvězdy jen občas prokoukly přes mraky a měsíc na obloze vidět nebyl. 
  „Hej Kozlovský spíš?“  
  „Ne vole. Co je?“ 
  „Máš hlídku, ještě s tebou bude Ivanov.“ 
  „Ale, dělej.“ 
  „Ty toho naděláš.“ 
  „Chci jít taky spát.“ 
Kozlovský vstal a došel ke krajnímu spacáku. 
  „Ivanove vstávej.“ 
  „Co je?“ 
  „Máš se mnou hlídku.“ 
  „Co?“ 
  „Vstávej, Máš se mnou hlídku!“ 
  „Jo to je zas řečí.“ 
  „Nebudu na tebe čekat celou noc.“ 
Už byli skoro tři hodiny Ivanov a Kozlovsky seděli na okraji budovy a 
koukali na temné město.  
  „Chceš cígo?“ 
  „Ne, snažím se přestat.“ 
  „Jasně jak chceš.“ 
V zápětí se po malém světlém plácku mihl tmavý stín. 
  „Viděls to?“ 
  „Co?“ 
  „Támhle dole něco tam bylo.“ 
  „A kam to běželo.“  
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Oba muži hned zbystřeli. 
  „Nevím někam za tenhle obchod.“ 
  „Ok jdu se tam kouknout kdyby to znova vyběhlo tak to zastřel.“ 
  „Jasně!“ 
Kozlovsky pomalu došel na druhou stranu ale nic tam neviděl. Otočil se na 
zpět a uviděl jak na něj Ivanov míří. 
  „Ty vole co blbneš?!“ 
  „Nevím nemůžu nic udělat uteč něco mě ovládá.“ 
  „Sakra kde je nevím ale asi někde pobí…“ 
Ozval se výstřel a Kozlovsky padl k zemi. 
 
  Než vyšlo slunce byly všichni mrví. Pozdější vyšetřování ukázalo 
že je v noci přepadl Kontrolór a všechny pozabíjel. Armáda proto nechala 
radši Zónu hlídat ,aby se to už nikdy nemohlo opakovat ,ale lidská 
hloupost, ta je nekonečná.  
Ale o už je jiný příběh… 
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Orbitus 

Tomáš Přibyl 
 
 

icho noci prořízl výkřik. Otevírám oči a rozhlížím se po ostatních, 
kteří bez hnutí sedí kolem ohně. Ozvěna výkřiku se utápí v 
pokračujícím zlověstném tichu, jako by se před malou chvílí údolím 

nenesl poslední zoufalý výkřik umírajícího. Na chvíli si myslím, že to byla 
jenom moje představa, nějaká noční můra, která mne vytrhla ze spánku. 
Ten postarší muž, kterého jsem před týdnem potkal, měl pravdu. V Zóně 
člověk nikdy dobře nespí.  

T 
 
  „Kojot. Dneska v noci vyrazil k Tunelu. Sám.“ přerušuje ticho 
Sergej a nepřítomně při tom hledí před sebe na zběsilý tanec plamínků v 
ohništi.  
Polykám a cítím, jak mě sucho škrábe v krku. Přitáhnu si batoh, chvíli v 
něm hledám vojenskou čutoru s vodou. Když jí konečně najdu, zjišťuji, že 
je prázdná. Co naplat, krčím rameny a sahám po lahvi vodky.  
  „Co ho to napadlo, jít v noci k Tunelu? Vždyť tam se nikdo neodváží ani 
ve dne, natož pak sám!“ ptám se nechápavě. Při těch slovech se mi před 
očima promítá obraz Kojota -  vysoký hubený muž s ostře řezanými rysy a 
spáleným levým obočím. Několikrát jsme se potkali v Baru a mluvil jsem s 
ním. Jednou si nevšiml anomálie a ta mu popálila obličej, ale nijak vážně. 
Obočí už mu nikdy znovu nenarostlo. Teď je mrtvý a jenom měsíc, který 
nad námi svítí, ví, co z toho chudáka zbylo.   
 
  Muži se nehýbou, jenom Sergej odtrhává pohled od ohně a dlouze 
si mne prohlíží. Byl tady už dlouho a stále žil. Ať jsem se ptal kohokoliv, 
nikdo nevěděl, jak dlouho tady je, ale mnozí říkali, že snad byl jeden z 
prvních stalkerů, což je ale vzhledem k jeho věku nesmysl. Přes svoje 
schopnosti nebyl nikdy povýšený a nehledal spory. Nepotřeboval to. Byl 
nepřirozeně klidný a uvažoval vždy s chladnou hlavou. Jako stroj, dokonalý 
stalker. Jednou se do něj navážel nějaký opilec v Baru. Když Sergej 
nereagoval, začal mít ten pobuda řeči na Sergejovu matku a vytáhl nůž. 
Ozvala se rána a opilec ležel na zemi s prostřeleným břichem. Sergej nad 
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ním mlčky stál a mířil na něho pistolí. V baru nastalo hrobové ticho a 
všechny oči směřovali ke dvojici. 
 
  „Ne, moje matka opravdu nebyla děvka, musel sis jí s někým splést.“  
procedil mezi zuby a druhá kulka se zavrtala do lebky. Sergej se otočil ke 
stolu a dál v klidu popíjel, zatímco několik mužů táhlo pryč mrtvé tělo 
svého kumpána. Ti, co celou scénu viděli na vlastní oči, se dušovali, že 
Sergejova tvář se ani nepohnula, neprozradila žádnou emoci, ani vztek, 
prostě nic. Od té doby si na stalkera, který byl na první pohled úplně 
průměrný, nikdo nedovolil. Báli se ho. Byl nenápadný a přitom měl 
neskutečnou sílu a byl rychlý a obratný.   
 
  „Orbitus, mladej. Kojot chtěl Orbitus. A zaplatil za to životem.“ 
říká Sergej.  
 
  „Co je to Orbitus? O tom jsem nikdy neslyšel.“ pokračuji v otázkách. 
Muži okolo ohně se dívají nejdříve na mě a potom na Sergeje. 
  „Orbitus je artefakt, mladej.“ začíná pomalu Sergej a znovu se dívá do 
ohně, ke kterému teď natáhl ruce a ohřívá si je.  
  „Je to zvláštní artefakt. Nevzniknul totiž z nějaký anomálie, ale objevil se 
při samotnym vzniku Zóny. Je to část Zóny zhmotnělá v jednom jedinym 
artefaktu. Říká se o něm hodně věcí. Je to mocný artefakt. Dělá z člověka 
něco víc. Člověk vlastnící Orbitus prohlédne k naprostému poznání.“ 
Sergej se na chvíli odmlčel a teď se dívá přímo na mě.  
 
  „S pomocí Orbitusu se staneš bohem.“  
 
  „To je přece nemožný!“ namítám a vrtím hlavou. 
 
  „Nemožný?“ pousmál se Sergej. „Rozhlídni se kolem! Jsi v Zóně. Tady je 
možný všechno. Tady neplatí gravitační ani jiný fyzikální zákony. Zóna 
sama je vlastně nemožná a přesto tu je. A navíc nikdo neví proč tu je.“ 
Nemám slov. Nenapadá mě nic, jenom si se Sergejem vyměňuji pohledy. 
Zóna je skutečně nemožná. Změnil jsem tedy téma.  
 
  „A jak má vypadat ten Orbitus? A odkud o něm vůbec víte? Kde berete tu 
jistotu, že to neni jenom něčí výmysl?“ 
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  „Nejvíc připomíná válec a má modrou barvu,“ vypráví dál Sergej a 
všichni ho mlčky poslouchají, „znal jsem chlapa, jmenoval se Vladimir 
Afanasjevič. Byl u armády a byl tady od prvních vojenských výprav do 
Zóny. Jako jeden z mála to přežil.“ dodal. „Odešel z armády a stal se 
stalkerem. Nedělal to pro peníze a nikdo nevěděl, proč po skončení služby 
radši nešel domů, pryč ze Zóny. Na tuhle otázku se jenom usmíval, nikdy 
neodpověděl. Jednoho dne jsem s nim a ještě s jednim vojákem vyrazil k 
Tunelu. Vladimir nám sliboval doslova zlatý důl. Bylo to drsný, hodně 
anomálií i mutantů, ale nakonec jsme se dostali až k Tunelu.“ odmlčel se 
Sergej a jeho pohled je nepřítomný. Možná se mu teď znovu všechno 
přehrává před očima.  
 
  „Potom jsme vešli do tunelu, ten chlápek první, Vladimir druhej a 
já šel poslední. Po pár metrech Vladimir zničehonic skočil k levý straně 
tunelu a já jsem skočil k němu. Hned jsem pochopil proč. Chlápek před 
náma se vznášel pár centimetrů nad zemí prohnutej jako v křeči. Pak ho to 
vcuclo pod zem, prostě zmizel v zemi. Z ničeho nic. Celý to trvalo jenom 
pár vteřin, ale mě to připadalo jako hodiny.“  
 
  „Tyhle anomálie nejsou tak častý, ale pár jich najdeš i tady okolo.“ 
poznamenal na mojí adresu jeden z přísedících. Než o poruše gravitačního 
zákona mohl říct víc, pokračoval Sergej ve vyprávění.  
 
  „Opatrně jsme tu obludu obešli, občas jsme tím směrem hodili nějakou 
matku, abysme do toho taky nešlápli. Potom už jsme procházeli klidně a na 
žádnou takhle zákeřnou past jsme už nenarazili. Chodbou se najednou 
začala pozvolna šířit modrá záře, šli jsme dál, já pořád vzadu, vepředu 
Vladimir. Záře nás zavedla do malý místnosti, na druhym konci byla malá 
modře zářící pulsující věc, která vypadala jako pomalu rotující válec. 
Vladimir zůstal stát a já taky. Zmocnila se mě touha dotknout se válce. 
Pomalu jsem k němu šel a přestal vnímat okolí a to byla chyba. Cítil jsem 
jenom náraz a ostrou bolest v boku. Jak jsem upadal do bezvědomí, duněla 
ke mně zdálky střelba. Pohltila mě tma.“.  
 
  „A co bylo dál?“ ptám se Sergeje dychtivě, až se zastydím, že tolik 
naléhám.  
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  „Probudil jsem se kousek od vědeckýho tábora. Cítil jsem sice pálení na 
boku, ale už nic hroznýho. Otevřel jsem oči a nade mnou se skláněl 
Vladimir, ale byl to jiný Vladimir, než ten, se kterým jsem šel do Tunelu. 
Měl okolo sebe modrou zář, auru, která z něho sálala. Usmál se na mě a já 
jsem slyšel jeho hlas. Ale neotvíral pusu, pořád se jenom usmíval a já slyšel 
jeho hlas uvnitř svojí hlavy. Říkal mi, že jsem v bezpečí, ale ať už Orbitus 
nehledám, že už mi jedno přání splnil. Ale můžu o něm říct ostatním, 
potom jsem zase omdlel. A probudil jsem se až v táboře a všem jsem o tom 
vyprávěl. To bylo na podzim roku 2010.“ dokončil Sergej a dál se dívá do 
ohně. 
 
  Vydechuji překvapením.  
  „Ale to už je deset let! To je nesmysl, to by ti tehdy muselo bejt...“ začal 
jsem nahlas uvažovat. 
 
  „Tehdy mi bylo 32 let. Od tý doby jsem nezestárnul ani o den.“ přerušuje 
můj tok myšlenek Sergej. „Uvědomil jsem si, o čem mluvil Vladimir. Než 
jsem v tý místnosti omdlel, blesklo mi hlavou, že nechci nikdy umřít, a tak 
se taky stalo. Bylo mi jasný, že doktoři a vědci by mě zavřeli a rozřezali. 
Tak jsem tady, v Zóně. Tady se člověk ztratí. Ze Zóny se člověk nevrací.“ 
Při posledních slovech se mi Sergej dívá přímo do očí. Vím, co tím myslí. 
Zóna se pro stalkera stává vězením, které si sám dobrovolně vybral a není z 
něj úniku. I když člověk uteče na druhou stranu světa, ponese si v sobě kus 
Zóny až do smrti.  
 
  „Vladimira jsem už nikdy neviděl, ani nikdo jiný. Někdy mám 
pocit, že tady v Zóně zůstal, že se stal součástí Zóny,“ pokračuje Sergej, 
„mám pocit, že Orbitus je duše Zóny a že ho tvoříme my samotní a stejně 
tak i celou Zónu. Dokud tady budeme my, bude tady i Zóna. Patříme 
Zóně.“ skončil Sergej a na jeho slova všichni zvedáme pití. 
 
  „Patříme Zóně!“ zahřmělo sedm mužských hlasů u ohně a připili 
jsme svému osudu. Osudu stalkerů. 
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Slza Stalkera 

Tomáš Přibyl 
 
 

ovzdychl jsem si a dopil zbylou tekutinu ze sklenice. Moc jako 
whisky to nechutnalo, ale co bych taky chtěl uprostřed Zóny.  
Mi

oblast Zó
chail Fjodorovič Petrienko jméno mé, vojenský vyšetřovatel pro 
ny. Nebýt Baru, asi by mi to tady lezlo na mozek. Takhle se po 

každém vyřešeném případu zastavím v Baru a objednám si náhražku 
whisky, což bylo i tak nejlepší pití široko daleko. Poslední případ byl 
skutečně zvláštní.  

P 
 
  „Plukovníku Petrienko, jak je vám jistě známo, vše co se zde dozvíte 
podléhá přísnému utajení.“ začal formálně generál Kukačkin a hlasitě 
přitom funěl. Nejlepší léta už měl vysoký muž za sebou a jeho postava se 
od konce aktivní služby hodně zakulatila. Na pleši se mu leskl pot a na 
očích, zničených nespočetnými hodinami studování map a hledění do 
monitoru počítače, měl lehké brýle s kovovou obroučkou. Přikývl jsem a 
generál pokračoval. 
 
  „Tentokrát nejde o žádnou vraždu ani únik informací. Tuto misi si vyžádal 
vědecký ústav v Kyjevě, kde jsou zkoumány takzvané artefakty získané ze 
Zóny.“ pokračoval generál. Vědecký ústav si vyžádal misi? To je víc než 
neobvyklé, napadlo mne.  
 
  „Ze Zóny se začal vyvážet nový druh artefaktu, stalkeři mu říkají...“ 
generál nahlédl do papírů před sebou, „říkají mu „Slza stalkera“ a má 
skutečně pozoruhodné vlastnosti. Zatímco jiné doposud známé skupiny 
artefaktů mají zcela shodné, nebo jenom velmi málo odlišné vlastnosti, u 
tohoto artefaktu to neplatí. Každý kus je jedinečný a to je nezvyklé, jak 
uvádí zpráva z ústavu.“ generál odložil papíry, opřel se rukama o stůl a 
díval se na mě. Vypadal jako medvěd připravující se k finálnímu útoku. 
„Artefakty se objevili zčistajasna a já po vás chci, abyste mi zjistil původ 
těchhle artefaktů. Je mi jedno jak to uděláte, ale máte na to týden.“ 
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dokončil generál a pokynul rukou směrem ke dveřím. Zasalutoval jsem, 
otočil se na patě a odešel.  
  
  Ačkoliv Zóna není zas tak velká, není problém se v ní ztratit. A 
hledat artefakty je jako hledat jehlu v kupce sena. A hledat přesně jeden je 
téměř nemožné. Naštěstí vím, jak seno zredukovat na minimum. Za tu 
dobu, kdy jsem byl sám stalkerem, jsem si stihl udělat hodně známých a 
několik velmi dobrých přátel, přičemž jenom málokdo věděl, že pracuji pro 
armádu. První bod hledání začíná vždy v Baru. Když člověk popije, tak si 
rád povídá, a když navíc víte jak a kdy se zeptat, jsou vám dveře Zóny 
otevřeny dokořán. 
 
  V Baru mě přivítal Ještěr, malý hubený muž se světlým 
plnovousem a delšími vlasy. Měl pronikavé modré oči a těch pár zubů, co 
mu ještě zbylo, mělo čistě a přirozeně bílou barvu. Jak to Ještěr dokázal mi 
bylo vždycky záhadou.  
 
  „Nazdar Michaile, ty pardále! Co ty tady? Vždycky zmizíš a člověk o tobě 
nic neslyší! No tak si sedni a vyprávěj, kde jsi byl, jak jsi se měl? Barmane 
jednu whisky tady pro kamaráda!“ Ještěr nebyl k zastavení. Klasicky. Než 
jsem se nadál, seděl jsem u stolu s Ještěrem a dvěma dalšími stalkery a před 
sebou měl v ušmudlané sklenici řádnou dávku zlatavé tekutiny. Po hodině 
oboustranného vyprávění zážitků a několika sklenicích whisky a vodky 
konečně nastal čas na otázky.  
 
  „Slyšel jsem, že se objevil nějaký nový artefakt.“ začal jsem nevinou 
otázkou, „prý nějaká Slza stalkera nebo tak nějak.“  
 
  „To máš pravdu.“ přitakal Ještěr, „A neni to ani tak dlouho.“ 
 
   „Kde se najednou vzali? A kdo jí vůbec našel?“ pokračoval jsem v 
otázkách a hodil do sebe naráz obsah sklenice.  
 
   „To je právě zvláštní, poslouchej!“ Ještěr se nahnul blíž, „ten artefakt 
totiž nosí pořád jenom jeden člověk a nikdo neví, kde ho našel a jak se k 
němu dostat. On sám nic neřekne a vymlátit to z něj taky nemůžeme, 
Sidorovič by s náma do smrti nepromluvil, díky těm Slzám si teď dost 
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nahrabal. Je jich málo a tak jsou drahý.“ Chvílemi dávalo práci vyznat se v 
Ještěrových slovech, přeci jenom se na něm množství alkoholu už 
projevovalo.  
  „A kdo to nosí?“ pokračoval jsem trpělivě. 
 
  „Moc ho neznám, ale říkají mu Sysel. Kdybys ho viděl, dal bys tý 
přezdívce zapravdu, protože ty jeho nateklý tváře jsou skutečně k 
popukání!“ rozchechtal se Ještěr a další dva stalkeři s ním. 
  
  Zasmál jsem se také a zeptal se na poslední otázku, „A kde bych 
toho Sysla našel?“. 
 
  „Naposledy jsem ho viděl v tý velký hale na Smetišti, zkus to tam.“ mrkl 
Ještěr. Neměl jsem kam spěchat a tak se rozhovor protáhnul až do noci. 
  
  Druhý den jsem se na Smetišti podle slov přítomných stalkerů se 
Syslem minul, asi před hodinou vyšel ještě s jedním nováčkem na hon za 
artefakty. Nevadí, říkám si, a vydal jsem se alespoň směrem, kam Sysel 
odešel. Třeba budu mít štěstí a najdu ho. Stalker nikdy nechodí přímou 
cestou, ale na Smetišti není tolik míst, kam by mohl Sysel jít. Téměř všude 
byla radiace, při jejíž úrovni ruční dozimetry selhávají a jenom bezmocně 
pípají. Kam tedy mohl jít? Šel jistě kolem zastávky dál směrem na východ. 
  
  Chrčení dozimetru vylučuje cestu přes kopec, takže musel projít 
mezi nimi. Ale je tady moc velký klid. Naprostý klid, ani vrány tady 
nelétají. Matka hozená na cestu mezi kopci se na malou chvíli vznáší ve 
vzduchu a potom vystřelí na druhou stranu. Tudy Sysel zjevně nešel. 
Obcházím anomálii a opatrně pokračuji mezi kopci. 
Stopy! Mám štěstí, že včera pršelo, Zóna mi dnes přeje, pousmál jsem se a 
sledoval šlápoty v ještě mírně rozbahněném terénu. Jdu celou hodinu, kam 
až proboha jdou? Co to bylo? Rychle jsem se skrčil za nejbližším křovím a 
vytáhl dalekohled.  
  
  Ještěr měl pravdu, podle těch tváří jsem Sysla poznal okamžitě. 
Vedle něho stál druhý muž. To bude ten nováček, je to na něm vidět. Musí 
tady být jenom chvíli, jinak by si na takovou výpravu nevzal lehkou a navíc 
vcelku světlou bundu a příšerný batoh. Sysel mu ukazuje rukou někam před 
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sebe. Mladík se pomalu vydává tím směrem a opatrně se rozhlíží. Sysel 
zůstává stát za ním a otevírá pusu, nejspíš navádí nováčka na bezpečnou 
cestu, při tom se hrabe v bundě, nejspíš hledá další matky. 
  
  Ale co to... vytahuje pistoli s tlumičem! Vteřina se změnila na 
hodinu a než jsem stačil cokoliv udělat, namířil Sysel pistoli na mladíka a 
vystřelil. Ježíši! Stačila jedna rána a nováček se kácí k zemi, z obličeje 
zbyla jenom krvavá kaše. Proboha! Nebyl jsem schopný odtrhnout 
dalekohled od očí a až teď jsem si uvědomil, že zadržuji dech. Sysel 
pomalu schovává zbraň zpět pod bundu a jde k pomalu chladnoucímu tělu 
několik metrů od něho. Proč ho proboha zastřelil? Vždyť tady byl jenom 
chvíli, co k tomu Sysla mohlo vést? 
  
  Sysel si nasadil kožené rukavice a chvíli se přehraboval v batohu a 
kapsách mrtvého a když nic moc nenašel, začal tělo opatrně svlékat. 
Oblečení zahodil na jeden z kopců skládky, batoh vyprázdnil a také ho 
zahodil. Na zemi zůstalo mrtvé nahé tělo. Sysel vzal mrtvolu za ruce a táhl 
jí někam dál směrem k lesu, rozprostírajícímu se asi padesát metrů od 
kopců. Táhl zbytek mladíka asi deset metrů, zastavil se a napotřetí se mu 
povedlo vyhodit si bezvládné tělo na rameno. Ušel dalších pár metrů a vší 
silou hodil tělo před sebe. 
  
  Tělo, místo aby bezvládně jako loutka skončilo na zemi, zůstalo 
viset ve vzduchu a pomalu rotovalo kolem své osy. Sysel od anomálie 
odstoupil do bezpečné vzdálenosti. Tělo nováčka rotovalo stále rychleji a 
přitom se smršťovalo. Znovu jsem přestal dýchat. Po několika vteřinách z 
mladíka zbyla jenom malá koule, která odrážela všechny barvy duhy. Ještě 
chvíli se tak točila a náhle vystřelila směrem k lesu. Sysel ji celou dobu 
sledoval a když se gravitační vír uklidnil, opatrně se vydal směrem k lesu, 
kam koule odletěla. Po chvíli hledání našel co hledal a v jeho ruce se 
objevil artefakt velký asi jako sevřená pěst ve tvaru kapky, odtud ten název 
Slza, a vyzařoval všechny barvy duhy. 
  
  Sysel se usmál a mnou projela vlna nenávisti. Chtěl jsem sáhnout 
po pušce a na místě ho zastřelit. Stalker přeci nikdy nezabije jiného 
stalkera! Něco jiného je bandita a klanové války mezi Svobodou a 
Povinností, ale tohle je nepřípustné! Srdce mi hlasitě bušilo a už jsem sahal 
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po zbrani. Zarazil jsem se. Mým úkolem není ho zabít, ale jenom zjistit, jak 
vzniká záhadný artefakt. Tohle ale nemůžu jen tak nechat, tady jde o čest 
stalkera, která je nad všechna psaná i nepsaná pravidla. Utíkal jsem zpátky 
směrem ke Smetišti, aby mě Sysel neviděl a v hlavě se mi rodil plán. 
 
  Sysel se vrátil se svým novým úlovkem do haly Smetiště. Šel hned 
k ohni, kde seděli všichni stalkeři. Když se posadil, uvědomil si, co bylo 
jinak než obvykle. Všichni mlčeli a dívali se do ohně.  
 
  „Copak pánové?“ zeptal se Sysel nejistě. Namísto odpovědi se jeden ze 
stalkerů postavil a hodil Syslovi do klína dalekohled. Vojenský dalekohled.  
  „Co to je?“ zeptal se zmateně Sysel. 
 
  „Jenom se podívej.“ řekl chladně stojící stalker a ostatní se pomalu 
zvedali, zatímco Sysel se nejistě díval do dalekohledu. Vojenský 
dalekohled byl narozdíl od normálních vybaven i nahráváním a paměť 
dokázala pojmout až půl hodiny záznamu. Sysel zbledl. Po tváři mu začaly 
stékat kapky potu, nepochybně studeného potu..  
 
  „Já, já...“ blekotal Sysel a upustil dalekohled, těžce polykal po každém 
slově, „Já, to není tak... já to vysvětlím!“ křičel vyděšeně.  
 
  „Není třeba.“ řekl stalker, který Syslovi hodil dalekohled a kruh stojících 
mužů se pomalu a v tichosti stahoval kolem ječícího Sysla.  
  „Jak to myslíte, že nevíte, kde se ty artefakty berou?!“ řval nepříčetně 
Kukačkin, „jste v Zóně tři dny namísto týdne a jen tak mi přijdete do 
kanceláře a řeknete mi, že to nevíte? Kdo si myslíte, že jste?!“ opět 
připomínal medvěda. Hodně rudého medvěda. 
 
  „Pane, obávám se, že to už neví nikdo. Stalker zvaný Sysel, který tyto 
artefakty jako jediný nalézal, záhadně zmizel někde na Smetišti v oblasti s 
vysokou úrovní radiace. Ani v ochranných oblecích není možné tělo 
hledat.“ vysvětloval jsem generálovi klidně svoje selhání, „Smrt jediného 
stalkera, který znal místo, kde se artefakt nachází, pro nás znamená zcela 
nové hledání v oblasti téměř celé Zóny, což je nemožné.“ 
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  Generál těkal očima, chvíli se díval na mě a chvíli na papíry před 
sebou. 
  „No tak dobrá!“ zasýpal rezignovaně a dlouze si odkašlal, „sepište mi 
zprávu, ať je do dvou hodin tady!“ a při těch slovech práskl rukou do stolu.  
  „Ano pane.“ ukončil jsem rozhovor a šel napsat zprávu bez podrobností 
ohledně Syslova úmrtí.  
  
  Stejného dne dostal obchodník Sidorovič poslední Slzu stalkera, již 
přinesla skupina stalkerů, kteří artefakt dokonce pojmenovali. Říkali mu 
Sysel. Byla to ta nejkrásnější Slza, kterou Sidorovič kdy viděl. Byla 
krásnější než všechny, které dostal předtím. Pulsovala barvami jako bijící 
srdce.  
Sysel, narozdíl od ostatních, nebyl mrtvý, když ho hodili do anomálie mezi 
dvěma kopci. 
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Zlom v Zóně 

Vojtěch Paprik 
 
 

ma... děsivá tma se rozprostírala všude kolem.  
Zve
mě

  „Kdo vla

dl jsem se ze země a sáhl do kapsy a nahmatal baterku. Strašně 
 bolela hlava. „Cvak,“ baterka se rozsvítila. 
stně jsem a co tu dělám?“ pomyslel sem si. Baterka osvítila 

malou místnost s ocelovými dveřmi.  

T 
 

Pomalu jsem se k nim přiblížil a zatáhl za kliku - šlo to celkem 
snadno.  Otevřel sem je a posvítil baterkou. Osvítil jsem dlouhou chodbu 
plnou plísně opadané omítky a kusů nábytku. Z druhé strany chodby jsem 
uviděl světla. Vypnul sem tedy baterku a schoval se za rozbitou skříň. 
Světla dorazily na začátek chodby. Opatrně jsem se podíval. Byli to tři 
chlapi oblečení v nějákém divném oblečení a s plynovýmy maskamy na 
obličejích. Dva z nich měli samopaly a jeden brokovnici. Přibližovali se 
blíž a blíž. Když první prošel kolem mě, schovaneho za skříní, skočil jsem 
mu na krk a strhl ho k zemi. Snažil jsem se mu vzít zbraň z ruky ale ukázal 
se silnější než já a povalil mě na lopatky. Klekl si mi na ruce. Tři baterky a 
tři zbraně mi zasvítily do očí.  
  „Pane to jste vy ?“ zeptal se překvapeně ten co mi klečel na rukou, „už 
dva dny vás hledáme.“ „ 
  „Kdo jste a co po mě chcete ?“ zeptal sem se. „Pusťte mě !“ zazmítal sem 
se a chlap ze mě kupodivu slezl a všichni sklonily zbraně.   
„Pane, poslední zpráva o vás a vaší jednotce je, že vás napadla banda 
Controllerů. Asi vám něco udělali s pamětí - je to zázrak, že žijete. 
Pamatujete si vůbec něco?“ zeptal se muž, zatímco já se zvedal ze země.  
  „Ne - absolutně nic,“ odpověděl jsempo pravdě.  
  „Pojďte s námi - odvezeme vás na základnu a tam se vám pokusíme 
pomoct,“ tyto jeho slova jsem slyšel už jakoby vzdáleně. Celé tělo mě 
najednou přestalo poslouchat. Chytl jsem prvního chlapa za hlavu a trhl. 
Skácel se na zem - jak jinak s hlavou otočenou o 180 stupňů. Najednou sem 
měl strašně hodně síly. V tom překvapení nestihl druhý nic udělat a skončil 
na zemi s proraženým hrudníkem... Já nemohl dělat nic - jenom se dívat, 
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jak dělám něco co vůbec nechci. Cítil jsem, že něco postupně pohlcuje mé 
vědomí a mou duši a že za chvíli nebudu moct dělat už absolutně nic... že 
mě to pohltí. Jen na okamžik jsem uviděl svůj odraz v kaluži vody na zemi. 
Nepoznával jsem se - vypadal jsem jako zrůda - kůži jsem měl do fialova, 
zuby vypadaly všechny jako tesáky a na rukou jsem měl pěticentimetrové 
drápy...mezitím se ale třetí muž vzpamatoval a dvakrát vystřelil ze své 
dvouhlavňové brokovnice... Z takove blízky mě to nemohlo minout. Padl 
jsem k zemi.  Muž prebíjel brokovnici a mezitím mluvil do vysílačky.  
  „Pane, našli jsme seržanta Strugackiho. Na nic si nepamatoval. Chtěli 
jsme ho vzít na základnu ale pak se začal měnit a napadl nás,“ řekl celkem 
nervózním a roztřeseným hlasem.  
  „Pane, vypadá to ,že tu máme nový druh mutantů. A zdá se ,že se to může 
přenést asi nějákým virem i normálního člověka. Ano pane, návrat na 
základnu. Rozumím,“ řekl už jistěji. Brokovnice ještě dvákrat práskla... 
Dva zásahy do mojí hlavy. Tma. Smrt. Ale já věděl že tohle byl jen začátek 
něčeho velkého...  
 
  Zóna má něco v plánu... 
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Začátečník 

Jakub Rajnoch 
 
 

poza trávnatého kopečku vykoukla na krátko ostříhaná hlava. Za ní 
následovala široká ramena, svalnaté paže s dlaněmi jako lopaty, 
které svíraly černou M4A1 Carabine, trup zahalený do tmavě zelené 

bundy a nakonec i nohy s bytelnými kanadami. Postava přešla dusavými 
kroky a starou, místy popraskanou silnici, po které mohlo jet auto 
naposledy asi před třemi lety.  

Z 
„Ano, před třemi lety,“ pomyslil si ozbrojený muž, když vstupoval na 
cestu. „Tehdy se To stalo.“ 
 

Mlčky celý ve střehu pokračoval dál. Úzká dvouproudá silnice teď 
vedla po rovince k čerpací stanici. Jakmile vstoupil bývalý učitel pod 
rezavou střechu přesahující přes okraj budovy a stojící na dvou železných 
pilířích, ohlédl se. Za ním byla příroda zdevastovaná, nicméně již trochu 
vzpamatovaná z Toho. Stromy, na nichž se objevovaly listy velice 
neobvyklého tvaru a barev, byly seschlé. Jen tráva a nějaké plevele se 
vrátili do normálu a jsou krásně zelené. Slunce prosvitalo jen mezi řídkými 
mraky. Budovy v dáli vypadaly nepoškozeně. 'Jenže zdání klame,' prolétlo 
muži v kanadách hlavou. Ten se jen podíval pod odhrnutý rukáv na 
hodinky a k opasku na nějaký přístroj. Zmáčkl čtyři tlačítka. Stroječek 
jemně a zřejmě spokojeně zapípal. Byl strčen do kapsy za chůze, jejíž 
kroky vedly ke vchodu do čerpací stanice. 
 
  Dveře zavrzaly z důvodu prvního otevření po dlouhé době a uvnitř 
se začal vyměňovat starý zatuchlý vzduch za nový, který vstupoval právě 
otevřeným vchodem. Muž se rozhlédl a jakmile spatřil stůl s třemi židlemi, 
zamířil k němu. Položil batoh, který mu ladně sklouzl ze zad, na jednu ze 
sedacích ploch a puška skončila na druhé. Pak to šel kolem omrknout. Za 
pultem byl nějaký automat, ovšem otevřít jej, by chtělo pořádnou kuráž. 
Vevnitř to totiž nevypadalo vůbec vábně. Stojánek na žvýkačky, vybraná 
kasa, staré časopisy, pneumatika a díra ve stropě, díky níž zde byl dostatek 
světla, byly ty nejzajímavější věci na celé budově. Koutkem oka se podíval, 
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zda-li tady čistě náhodou nemohl nepozorný a spěchající zloděj, který si 
vzal obsah kasy, nechat alespoň nějaké drobné. Nic. Jemu to ale nedalo a 
odhrnul prach lpějící na otevřené zásuvce. Pravda nebyla to bohatá 
benzínka, takže i ten zloděj si musel odnést pomálu penízků, ale každá 
koruna dobrá ne? A jako by ho vyslyšel někdo tam nahoře. Na dnech 
plastových kaslíků se povalovalo asi devatenáct mincí. Byl rád nad svým 
objevem natolik, že jej zvědavost donutila vytáhnout šuplík úplně celý. 
Nic. Už vzal všechno. Nebo že by...vzpomněl si. Jak to dělávají prodavačky 
v obchodě? Ty nejcenější bankovky dávají na spodek šuplíku. Pod to 
plastové heblo. Nadšený zbloudilou vzpomínkou, která přišla právě včas, 
vytáhl z kasy několik bankovek a s radostí na vrcholu si vesele vykračoval 
k lavičce, kde zanechal výstroj. 
 
  Když usedal na židli, stále se na všechny strany usmíval. Strčil 
lehce vydělané penízky do své levé zablátěné náprsní kapsy u bundy, která 
nesla známky poškození plazením se po zemi a prodíráním se křovím. Sedl 
si. Sáhl rukou po batohu a z boční kapsičky vytasil placatku. Odšrouboval 
víčko a nalil si do úst pár doušků hnědé až červené průhledné tekutiny. 
Ředěný ethanol protékající mu krkem jej trochu osvěžil. Schoval nápoj a 
přitáhl si blíže židli i s baťohem. Otevřel jeho hlavní kapsu a vytáhl nějaké 
neidentifikovatelné harampádí a také zrkvavený kus čerstvého masa. Zcela 
přirozeně chtil ono maso a dával si jej do úst dívajíc se na spoustu 
předmětů, které právě položil na stolek. 
 
  „Kurva,“ ozvalo se budovou pumpy, když už jazykem jídlo olízl. 
Odplivl si pořádný flusanec a ještě jednou sáhl do batohu. Teď držel v ruce 
injekční stříkačku s jakousi mírně nazelenalou až žlutou tekutinou. Sundal 
krytku. Zapíchl jí do masa, až to čvachtlo a vpustil celý její obsah. Opět jí 
vytáhl, nasadil kryt a strčil zpět do tlumoku. Chvíli na maso koukal. Teď. 
Vzal jej do ruky a přiložil k ústům. Druhou prázdnou horní končetinou 
přebíral jeden krám, který ležel na stole, za druhým a se zaujetím si každý z 
nich chvíli prohlížel. U toho se zdržel chvíli déle, ten zase odsunul hned. 
Maso už bylo v něm, když dobrá polovina věciček ještě čekala na prohlídku 
nezkušeným okem mladého stalkera. Otřel si tlapy mokré od šťavnatého 
masa do svých velkých, jehličkovaných a pohodlných kalhot. Kulaté 
krychličky, vajíčka, zpívající knoflíky, které teď vyluzovaly tak nepříjemné 
tóny, že si musel na chvíli obyvatel benzínky zacpat uši svými prsty, a 
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kyslíkové destičky byly ty nejfrekventovanějíší cennosti na stole. Ovšem 
tím seznam teprve začal. 
 
  Pousmál se a pomyslel si:  
„Tak za těchhle dvanáct vypsaných propisek bych jim ještě musel zaplatit, 
aby je ode mne koupil.“ a jedenáct krátkých tyčinek dopadlo na zem za něj.  
„Na památku,“ řekl si v duchu strkajíc si dvanáctou do kapsy na bundě. 
Zapálil si. Bezedné zásobníky, červené placky, sloní koule, čaroděje, savé 
kaštany, chlupaté pohlednice, líné lízátka, kočičí choboty a mnoho dalších 
méně cenných drobností. Artefakty, které se dají prodat za tlustý svazek 
bankovek, byly v batohu jen dva. Zcela neškodně a nevyužitelně vyhlížející 
solný šutr by se dal přirovnat ke každému jinému zcela neškodně a 
nevyužitelně vyhlížejícímu kameni. Půl druhého kila těžký cenný předmět 
ale tenhle stalker nemohl objevit bez pomoci. O těchto vzácných kouscích 
ví jen někteří. Že by dobrý kamarád? Na tom teď nesejde. Druhým 
významným předmětem byla krabice. Na venek obyčejná kartonová deska 
poskládaná do tvaru krychle o velikosti větší pěsti. V našem případě nám 
lopaty sedícího stalkera ukazují nádherný příklad. Jenže „kartón“, ze 
kterého je krabice, je zcela průhledný, tedy až na záhyby, jenž jsou 
znatelné, a vyzařuje načervenalé světlo. Po tomto artefaktu je docela velká 
sháňka ze strany různých výzkumných institutů, které se jako drává zvěř 
hnána za potravou s cílem přežít a nepojít hlady předhánějí v nalezení 
významu tohoto kousku. Ostatně takových vzácných věcí je v Zóně dost, 
stejně jako lidí ochotných pro peníze chcípnout. Zajímavé to lidské 
myšlení... 
 
  Venku něco zaskřípalo. Hlava se otočila směrem k východu a hned 
zase zpět. Stalker začal pomalu skládat cennosti do tlumoku. Opět zavrzání. 
Nad sedící postavou uvnitř benzínky panuje nervozita. 
  
„Co to k sakru?!“ zarazil se s otevřenou pusou až mu vypadla cigareta z úst. 
Nebylo až tak těžké pochopit, co se venku děje, ale on si to nechtěl 
připustit. Valí se na něj. Oprýskané kovové sloupy podepírající střechu nad 
stojanem s benzínem začaly nečekaně rychle rezivět. Postupně. Centimetr 
za centimetrem. Ale ne pomalu. Než se stihl stalker vzpamatovat 
dosahovala koroze až téměř ke dveřím. A náhle mu to došlo. Jedním 
pohybem ruky rychlým jak sokol, když svým hlasem vyřkne ortel nad 
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kořistí, na kterou právě střemhlav letí, smete svůj dnešní vydělek do 
batohu. Ty drobnosti co popadaly na zem nechal ležet. Není čas. Narychlo 
zadělal brašnu na přesku a utíkal k oknu na opačné straně budovy oproti 
dveřím. 
 
„Do hajzlu!“ zabědoval, když si vzpomněl co nechal na židli. Ještě v běhu 
prohodil batoh oknem, aby měl o pár vteřin později volnou únikovou cestu. 
Udělal otočku o sto osmdesát stupňů až mu to na prachu uklouzlo. Spadl. 
Na ruce. Zahrabal nohama a zamířil k židli. Koroze byla blíž a blíž. Když 
doběhl k židli, popadl zbraň a udělal ladnou otočku, byla sice zákeřná 
anomálie asi půl třetího metru od něj, ale smrtelný strach jej obklopoval 
jako voda v bazénu. Srdce mu nestíhalo tlouct. 
 
 „Tak blízko smrti,“ prolétlo v jeho hlavě zrovna, když jeho tělo opouštělo 
oknem budovu střemhlavým letem. Nedopadl tak, jak předpokládal. Kutálel 
se z kopce, který na něj číhal za oknem teď již hromady rezavého 
materiálu. Mohl padat tak čtyřicet metrů. Pak se zastavil. Něco jej praštilo 
do hlavy. 
 
 Nehybné tělo se nepatrně pohlo a postupně se celé ohmatalo. Krvácení na 
hlavě způsobené ranou od pažby samopalu ustalo. Batoh ležel nedaleko. 
Pravá ruka do něj sáhla a vytasila malou placatku, v níž šplouchla tekutina, 
jejž bylo na dně. Její obsah skončil po velice krátké chvíli v žaludku 
pomalu se zvedající postavy. Placatka opět zamířila do brašny. Stalker se 
ohlédl na budovu z níž před pár minutami či hodinami, kdo ví, utekl smrti. 
Začal prozkoumávat okolí hned potom, co si batoh nahodil na bolavé záda 
a pušku vložil do rukou. Rozhlédl se. 
 
  „Sákriš, to je dneska ale štěstí,“ pronesl, spíš téměř vykřikl 
strachem, když si až teď všiml, že před ním stojí postava nevábného 
vzhledu. Humanoid s hrbem na zádech uděloval stalkerovi tupý výraz. 
Černá uniforma byla pokryta zaschlou krví. Levá ruka, normální na rozdíl 
od pravé nějak divně zakrnělé, přidržovala na zádech krumpáč, jehož ostrý 
hrot byl zabodnut do částečně shnilé hlavy, za níž visel zbytek těla v 
neobvyklé křeči, kterou způsobilo narušení míchy vbodnutým krumpáčem. 
Tck, tck, tck. Ozval se zvuk zaseknuté zbraně mířící na mutanta. Ten 
ovšem udělal vcelku krátký proces. 
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  Teď už se na krumpáči za shrbenou postavou houpaly dvě těla, z 
nichž to čerstvější zanechávalo krvavou stopu na smetišti, umístěného pod 
kdysi krásným panoramatem Hradu, v bývalém korytu nádherně 
zakroucené Vltavy. Mutantův dlouhý stín byl vrhán na zem zapadajícím 
sluncem, které mizelo za polozbořeninou Chrámu jakéhosi Víta, který měl 
být svatý, ale v Zóně vám ani tento nemůže před neblahým osudem 
pomoci. 
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L.A.M.E.R. 

Martin Levíček 
 
 

e tma… prší. 
Hřmí. 
Zóna… nebezpečné místo pro kohokoliv. Málokdo má dost odvahy a 

síly jenom na to aby se sem dostal… natož aby přežil. A přesto, několik let 
od doby co se začli dít velmi záhadné věci, jsou zde lidé. Někteří pro 
peníze, jiní ze zvědavosti, jiní z potřeby se skrýt před zákonem… každý má 
svůj důvod. 

J 
 
Noc rozrážejí silná světla nákladního automobilu. Cesta je neudržovaná, ale 
auto je na na težší terény stavěno. Řidič a spolujezdec sledují cestu před 
nimi. 
Déšť houstne. Stěrače přestávají stíhat odklízet přívaly vody,ale řidič 
zůstává klidný. Není třeba mít strach, jiné vozidlo stejně nepotká. Ne v 
Zóně. Ne v téhle části… 
 
Vysoko nad vozidlem se začne kumulovat energie, změní se v blesk a ten si 
rychle najde cestu přímo k … 
  
Sakra. 
Pardon… špatnej scénář… tohle se mi stává pořád. 
 
Takže znovu a lépe. 
 
Je krásný letní den, slunce svítí a po mracích ani stopy. Kdo může, převleče 
se do plavek, rozlosuje hlídky proti mutantům a skočí si na chvilku do řeky. 
Kdo nenajde řeku tak zkouší bažiny a kdo nemá ani tu možnost tak se 
určitě někde opaluje. Koneckonců, i mutanti nejsou nijak moc agresivní, 
schovávají se ve stínech a těší se na příchod studené fronty. 
Pro přítomné stalkery prostě pohodička. 
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Jeden takový, nepříliš intelektem obdařený si vyjel na kole podívat se po 
houbách a možná se i vykoupat. 
 
No tady ho máme… je udýchaný, právě vyšlapal kopec, projel hejnem 
much a má jich plnou hubu. Plive co to dá, ale ty malé zmutované svině mu 
zalezli snad i do dásní. Pustí jedno řiditko, vytáhne zpoza opasku nůž a 
začne vlezlé mrchy vydloubávat z mezizubních prostorů, společně se 
zbytky jídel za poslední dva měsíce. 
 
Vysoko nad jeho hlavou si jeden z poletujících ptáků usmyslí že je nejlepší 
čas vyprázdnit své tělesné dutiny… 
 
Na holé čelo stalkera s mlasknutím dopadne nevábná kašovitá substance. 
  „Aka-a á-e!!“ zahuhlá a nůž se mu zasekne mezi zuby. Pustí řiditka i 
druhou rukou a instinktivně si otře rukou čelo… 
 
V tom však kolo najede na kámen a muž ztratí rovnováhu… 
 
  

Deník Stalkera 
  
Být někým a nevědět kým je pěkně nahovno, to vám teda řeknu. Našli mě v 
zóně prý před několika dny, byl jsem mimo. . 
Vůbec nic si nepamatuju. Docela by mě zajímalo proč mi chybí zub a proč 
mám na čele divně smrdící značku která nejde umýt. 
Takže teda k událostem: 
  
  Den první 
Museli mě najít v tomhle zapadákově. Pár baráčků a nic. To zas bude. 
Vylez jsem od tlustýho maníka v bílý košili z podzemí. Hoří tu oheň a 
někdo hraje na kytaru, dohromady se nic neděje. Nuda. Obhlížím tábor. 
  
  Den druhý 
Usnul jsem po obhlídce tábora. Něco mi oslintalo ucho. 
V táboře se pořád nic nezměnilo. Jeden týpek furt hraje na kytaru, zbytek 
postává a posedává kolem. Nikdo na mě nemluví a otvírat konverzace pro 

 86



mě byl dycky problém, tak sem radši zticha. 
Šel jsem se podívat po okolí. Napřed potkám dva pejsky, vypadají na 
nějakou vzácnou rasu, tak si řikám pohodička. Chtěl sem jednoho pohladit, 
ale se mě pokusil hryznout do ruky. Hned ji sice vyplivl, poblil se, zaskučel 
zdrhal, ale stejně sem ho zastřelil. Co když má vzteklinu. Druhej mi utekl, 
sviňa jedna. 
Pak sem si všiml že tu leží dva mrtví. Vlastně jeden, druhej byl eště živej a 
něco řval. 
Řeknu vám, ta angličtina byla hrozná. Nesnáším lidi s touhle výslovností.  
Cosi huhlal a ukazoval směrem na mrtvýho psa. Lekl sem se - sakra lidi, já 
mu zastřelil jeho čokla! Hlasitě a zřetelně sem se mu omluvila podal mu psí 
tělíčko. 
Sice porád huhlal, ale nadávky, ty poznám dobře. Šel jsem pryč. 
PS: všiml jsem si že pod psem ležela lékárnička. Ta se může hodit. 
  
  Den třetí 
Lidi tady sou pěkný prasata, nikdo tu nemá vlastní postel. Všem je jedno 
kde spí… to je ideální prostředí pro všelijaký vši a jinou havěť… Brr, 
doufám že nic nechytnu.. 
Dneska jsem dokončil obhlídku okolí. Chlapík, kterýmu jsem včera 
nešťastnou náhodou zastřelil psa, umřel. Alespoň umíral se svým němým 
přítelem... 
Na druhou stranu od tábora jsou divní lidi – sotva jsem se zkusil přiblížit 
stříleli po mě. Že sháním někoho kdo mi pomůže s pedikúrou nohou je moc 
nezajímalo. 
Nejsem si jistej co sou zač, možná známí od muže kterýmu jsem zabil psa. 
Šel jsem od nich pryč. Někdy se k nim musím vrátit, u jednoho sem viděl 
tu tužku kterou se ťuká na PDAčko – tu moji mi někdo zčóroval a displej 
už mám celej zadělanej a doškrábanej od nehtů… 
Jinak nic zajímavýho. Snažím se zapadnout mezi ostatní, ale mlčení, 
postávání na místě nebo zpívání ke kytaře mi moc nejde. 
  
  Den čtvrtý. 
Našel jsem pod cizí postelí brokovnici. Nefunguje. Pořád se snažím 
zapadnout do kolektivu. 
  
  Den pátý 
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Už nikdy nebudu strkat prsty do hlavní střelných zbraní!! 
Brokovnice je funkční, stačilo odjistit. Přišel jsem o levej prostředníček. 
Kytarista mi to ošetřil. 
   
  Den šestý 
STAL JSEM SE OBĚTÍ HNUSNÝHO VTIPU!! 
Nestačilo už že mám na hlavě značku jako kdyby se na mě vykalil pták, 
někdo se na mě ještě musí podepsat. Někdo mi na ruku lihovkou bez 
výčitek napsal L.A.M.E.R. 
Zatím to nikdo neví, ale musím být opatrnej. Kdyby se to provalilo, byl by 
to trapas. 
    
  Den sedmý. 
Mlčení a postávání už mi docela de. 
Snažil jsem se opatrně vyptávat čím asi tak smyju lihovku Nikdo nic neví a 
všem je strašně špatně rozumět. To tu nikdo neumí pořádně anglicky?! 
Mimochodem přistihl sem kytaristu při… ale to radši nic. 
  
  Den osmý 
Vydal jsem se z tábora hledat někoho kdo mi poradí jak umyju lihovku. 
Zatím o nápisu nikdo neví., doufám že to tak zůstane. 
Znova jsem potkal ty známé od chlapíka kterýmu jsem zabil psa. Chvilku 
jsem je pozoroval, a připadlo mi že jsou z armády. Všichni měli 
uniformy.Pak si mě všimli a zase se mě pokusili zastřelit. Boha jeho snad 
to tehdy nebyl armádní čokl… No utekl sem. 
  
  Den devátý 
Zpátky v táboře. Došlo mi jídlo, musím nakoupit. A nutně potřebuju 
sprchu. 
  
  Den desátý. 
PRŮŠVIH!! 
Jednou se chci vosprchnout a zrovna nasviňu tam musí někdo vlízt. Viděl 
mě nahýho (to by nebylo tak hrozný, za svoje tělo se přece nestydím), ale 
co hůř viděl mou značku! Řekl sem mu že jestli to vykecá tak ho zabiju. 
Středok, tak se ten čumil menuje. 
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  Den jedenáctý. 
Mám depresi. Středok zmizel a samozřejmě to všem vykecal. I ti co mě 
nikdy neviděli mi teď říkají Označený, navíc tím jejich ruským přízvukem 
to zní hrozně. 
Však já přijdu na to jak tu lihovku umejt!! Však já dokážu že ta značka na 
čele nejni od lejna!! 
  
  Den dvanáctý 
Potkal jsem chlapíka, co má kámoše jehož kámoš prý zná někoho kdo ví 
něco o Středokovi a kam zmizel. Tu svini najdu. Ať ani nezkouší vypouštět 
do světa další detaily o mém vypracovaném těle. Opouštím tábor, doufám 
že jinde umí lidi pořádně anglicky. 
  
  Den třináctý. 
Říkal sem si že třináctej den v Zóně bude pohodička, přece nejsem 
pověrčivej. Houby. 
Mutantíci sou ještě asi pořád naštvaní za kamaráda kterýho sem zastřelil, a 
tak mi nedají pokoj. O armádě to samý.  
Dochází mi toaleťák a nikdo mi ho nechce prodat – asi to bude 
nedostatkový zboží. Hlavně že obvazů a pistolek je všude plná p… potok. 
  
  Den čtrnáctý 
Našel jsem maníka, kterej prý má kámoše co zná chlapa co ví něco o 
Středokovi, ale toaleťák neprodá. Používám obvazy i když to není vono. 
  
  Den patnácý 
Poslech rádia Zóna stopětcelýchpětefem mi narušila zpráva o akutní 
potřebě podpory proti útoku banditů. Na to jim kašlu jestli budou takhle dál 
rušit veřejný frekvence. 
Furt hledám chlapa co zná někoho kdo ví něco o Středokovi 
  
  Den šestnáctý 
Chlap co ví něco o někom kdo zná Středoka nalezen. 
Došli obvazy, zkusil sem použít pistolku – bez účinku, moc škrábe mířidly 
a navíc pak není funkční (teda vlastně je, ale… ale.). Zásobníkem to taky 
nejde. Zatraceně. 
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  Den sedmnáctý 
Špatně se mi sedí. Nemám náladu psát. 
  
  Den osmnáctý 
Trochu sem experimentoval s náhražkama toaleťáku – zkusil sem tradiční 
lopuch. Ale všechnodojebávající radiace dodrbala i lopuchy, takže teď po 
„použití“ rychle „hmotu“ vstřebají, uloží ji do dužin a už při malým tlaku 
zas prasknou. To by šlo, jenže potom z nich teče jakási břečka která pálí. 
Ale stačí to jako nouzový řešení 
  
  Den devatenáctý 
Zkoušel sem házet po armádě použitý lopuchy. Reakce negativní. 
  
  Den dvacátý 
Krásný, ne?Tohlencto je totiž dvacátej den deníku! 
Lítají tu dva vojenský vrtulníky a hledají lejnohazeče. Zalez sem do jakési 
nory a nevystrkuju hlavu. 
 
  Den dvacátý pvní 
Hádal sem se o noru s bloodsuckerem. Pravda, možná  je 4+1 pro 
osamocenýho stalkera v Zóně krapet moc, a možná bych měl dát přednost 
rozvedené matce s dětmi která se živí lovem nezkušených nováčků, ale 
moje nora, můj hrad. Hodil se té lůdře do ksichtu poslední použitej lopuch 
co mi zbyl. Utekla. 
  
  Den dvacátý druhý 
Nudím se a hraju na PDAčku tetris. 
Veknu to blowoutovalo, tak sem k sobě pustil do nájmu tu bloodsuceřici s 
tím, že na moji půlku nory nebude močit. Má pěkný dvě malý 
bloodsuckerátka, ale nenechá mě si je pohladit. 
Mimochodem, je to celkem kočka… 
  
  Den dvacátý třetí 
Docela sranda. Když bloodsuckeřice spala, jeden z těch jejich faganů se 
vzbudil. Dolezl ke mně čučel co pařím, no já tam měl ten tetris. Byl sem 
celkem daleko a zrorva nasviňu když mám obecenstvo, tak sem ten level 
nemoh udělat. 
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Ten malej upírek mi PDAčko vyrval z ruky a zneviditelnil se abych ho 
nechyt. Začal sem nadávat a přemýšlet kde sem nechal brokovnici, když v 
tom se vobjevil a mával na mě PDAčkem s nápisem LEVEL COMPLETE. 
Hochůů, ten bastard svejma zmutovanejma tlapama za pár minut prošel 
level co mě trápil půl hoďky! 
  
  Den dvacátý čtvrtý 
Docela průšvih…. 
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Zkušenosti 

Zbyněk Trafina 
 
 

óna tě semele jak hovězí na paštiku hochu. Jeden špatnej krok a už 
si na tobě pochutnávaj psi. Nejsou to ledajaký psi, párkrát  jsem 
slyšel jejich čelisti drtit kosti. Kost jako moje ruka a praskla jako 

sirka. Naštěstí byl jen jeden a to je v pohodě, protože jinak jsou moc 
nebezpečný. 

Z 
Moc nebezpečný.  
 
Jeden pes, ten uteče. Stáhne vocas, teda když ho má, a zdrhnne. Blbý je 
když běží pro smečku. Blbý to teda nejsou to musim uznat. Slepý to jo, ale 
blbý ne.  Smečka se začne sbíhat ze všech stran, dělaj jakože nic a postupně 
se kolem tebe zatahujou. Pak jeden, jakoby nejodvážnější na tebe vystartuje 
otočíš se směrem k němu a v zápětí se ti zezadu do krku zakousne druhej. 
Když ho náhodou stihneš srazit na zem, už tam je zbytek smečky kterej tě 
strhne na zem a v tý chvíli jsi skončil. Lidi řikaj, že před smrtí jim projde 
před očima celej život, ale já bych řek, že na to není čas. V celý Zóně.  
Jedinkrát si nedáš bacha a když ti dojde že jsi mrtvej jsi už dávno na 
sračky. 
Tak jakejpak filmovej pás života před očima. To tady v Zóně to neplatí.  
Tady neplatí víc věcí. Zapomeň na jakýkoliv poučky co jsi kde slyšel. 
Instinkt hochu, instinkt. Ten když selže, neřekneš ani amen. 
Ale to jsem odbočil. Kde jsem to… jo už vim. Další parchanti jsou ty 
divoký prasata. To jsou sice samotáři ale když to do tebe napálí. Takový 
prase by převrátilo snad i bévépéčko. 
 
 Takže jak uvidíš takovýho parchanta, vem nohy na ramena a uteč. Naštěstí 
dělaj bordel, kterej je slyšet na míle daleko, takže se nemůže stát, že bys ho 
nějak překvapil. Stejně tak když na tebe zaútočí. Slyšíš to už z dálky, 
jakoby se na tebe řítil z kopce Zil na neutrál. Ale bacha, na to jak vypadaj 
tlustý jsou pěkně mrštný, parchanti. Takže dál od nich. Překvapit ho můžeš 
jen když chrápe, ale když takový prase najdeš, můžeš do něj klidně kopat. 
Jenom škoda že se to jejich maso nedá žrát. Aspoň nějakej užitek by z nich 
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byl. Takhle se tu válej hnijící mršiny. Naštěstí ne moc dlouho. Zóna se umí 
postarat. To jo. 
 
Pak jsou tady banditi. Sebranka hnusná. Na ně bacha. Maj většinou dobrý 
zbraně. Jsou ve válce s každym. Takže když potřebujou zbraně, sejmou 
nějakou vojenskou hlídku. Jsou cvičený líp než vojáci. A víš proč? Protože 
je cvičila Zóna. Ne nějakej přiblblej oficír co občas přijede na hlídkující 
vojáky řvát, ale matka Zóna. Vojákům se taky vyhejbej. Ty naštěstí až sem 
moc nelezou a když už jo, tak nad hlídkou krouží Hind nebo Em-íčko, 
takže krásně vidíš kde jsou. Nejlepší je zalízt někam do díry a počkat než 
zmizej. Naštěstí se až sem nedostanou, protože maj mizerný obleky proti 
radiaci. 
No dneska to ukončíme, už sem unavenej, ale ještě jednu věc ti řeknu. 
Kdybys šel někdy ke kraji matky Zóny, dávej si bacha na Stalkery. Jak tě 
uviděj půjdou po tobě dokaď tě nesejmou. Říká se, že naše části prodávaj 
vědcům na výzkum. To víš, ty jejich peníze. Chtějí zjistit  jak by mohli 
přežít radioaktivitu tady v srdci matky Zóny a to jim přece nemůžeme 
dovolit… 

 93



Mutantův splín 

Václav Málek 
 
 

ichail dřepí za hromadou prorezlých barelů a pravou horní 
končetinou, jež se snad kdysi dala nazývat rukou, si se zaujetím 
olupuje poslední zbytky zahnívající kůže z levého podpaždí. Už 

třetí den ho sužuje strašlivý hlad a žaludek se mu za tu dobu smrsknul na 
velikost sušené švestky. Poslední, co pozřel, byl kousek radioaktivní 
mršiny psa, kterou nalezl nedaleko elektrárny. Bylo to odporné, zdechlina 
se už nacházela ve značném stádiu rozkladu a Michail měl co dělat, aby 
právě pozřenou potravu nevydávil zpět. 

M 
 
   Teď se ale nemůže vydat na lov. Tam venku je pro něj příliš nebezpečno. 
Před nějakou dobou se omylem připletl do cesty skupince tří vojáků a měl 
co dělat, aby vůbec vyvázl živý. S průstřelem stehna se dobelhal sem, do 
sklepa svého bývalého domova a teď musí jenom doufat, že se zranění 
zahojí nebo alespoň zlepší dřív, než zde pojde hlady.  
  
  Než reaktor vybuchl poprvé, pracoval Michail jako technik v 
černobylské jaderné elektrárně a se svou manželkou a synem žil v hezky 
zařízeném bytečku v Pripjaťi. V onu osudnou noc vystřídal se svými kolegy 
z noční směny ty burany z odpolední. Měli za úkol pokračovat ve snižování 
výkonu reaktoru, aby mohl být proveden test jeho chodu funkčnosti. Celé 
akci šéfoval ten despota Djatlov. Chlapi ho nenáviděli, ale nikdo se mu 
neodvážil vzepřít. Chtěl si dokázat svou převahu nad reaktorem a přikázal 
spustit test při nižším výkonu než povolovaly limity. 
  A pak to bouchlo. Všechny ty chudáky, co tam zařvali, Michail znal 
a to by vám mohl povídat, jací dobří kluci to byli. Michail vyvázl bez 
zranění, zato ale chytil pořádnou dávku radioaktivity. 
Všichni obyvatelé Pripjaťi včetně Michailovy rodiny byli okamžitě 
evakuováni. On sám byl odvezen do nemocnice na pozorování. 
  
  Už delší dobu slyší kdesi v budově jakýsi šramot, jehož zdroj se 
neustále přibližuje. Michailovu mysl začíná zachvacovat panika. Lidi! Jestli 
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mu v Zóně, kde znal každý oblázek u kterékoliv cesty, něco nahánělo 
hrůzu, byli to lidé. Sebe sama už dávno přestal považovat za člověka, 
ačkoliv stále rozuměl lidské řeči a někde v nitru se zachovaly zbytky 
lidských, řekněme, citů. Přijal vnucenou roli mutanta, zvířete skrývajícího 
se v temných podzemních koridorech. 
 
  Ťuk ťuk. Ťuk ťuk. Něco schází do příšeří sklepa. Lidi mají zbraně. 
Ať už vojáci nebo stalkeři, všichni mají zbraně a ty způsobí Michailovi 
bolest. Teď tiše, nebude na sebe upozorňovat, o útok se pokusí jen v 
případě, že ho člověk najde a bude ho snažit poranit. 
 
  Prase! Je to prase! Michail nemůže uvěřit, že ho potkalo takové 
štěstí. Po třech dnech hladovění mu do úkrytu napochoduje prostřený stůl. 
Teď ho nesmí vyrušit. Zmutovaný čuník je stále moc blízko u dveří a 
pokud by Michail jednal zbrkle, jeho oběd by mu zmizel v nenávratnu. 
Blíž, ještě blíž. Michail se odrazí od levé, nezraněné nohy a jako anděl 
zkázy se snese na nebohého pašíka. Pohybem, který za čas strávený 
zpustlým životem v Zóně vypiloval k dokonalosti, mu zasekne žluté tesáky 
do hrdla, čímž zvířeti způsobí okamžitou smrt bez utrpení. Pařáty, z nichž 
se odlupují plátky plesnivějícího masa, mu vrazí do břicha a jediným 
trhnutím ho rozerve. Po tvrdém dopadu Michaila neuvěřitelně rozbolelo 
prostřelené stehno, to mu však nijak nebrání v tom, aby se s chutí zakousl 
do čerstvé potravy. 
  

Po havárii v Černobylu se Michail s rodinou přestěhoval do 
Kyjeva, kde docházel na pravidelná pozorování. Následky ozáření se na 
něm skoro neprojevovaly a doktoři to prohrašovali div ne za zázrak. V 
době, kdy ho už trápily pouze nahnědlé flíčky na kůži, přišla další rána – 
autohavárie. Syn byl na místě mrtev, manželku odvezli do nemocnice a 
Michail vyvázl bez zranění. Opět. Ošetřující lékař mu sdělil, že jeho žena už 
nikdy nebude vnímat. Doživotně zůstane v kómatu. Při poslední návštěvě v 
nemocnici se Michail se svou milovanou rozloučil, načež jemně uchopil 
polštář a se situací se vypořádal po svém. 

 
   Po této rodinné tragédii zůstal Michail sám. Každý týden navštěvoval 
Zónu a procházel se místy, jimiž dříve pulsoval život a která dnes byla tichá 
jako hrobka. Dlouhé hodiny stával před vchodem do svého bývalého domu 
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a vzpomínal na krásné dny, které zde prožil. Své výlety vždy zakončil 
procházkou ke svému bývalému pracovišti, kde se položil do trávy a 
nenávistně zíral na betonem zalitý čtvrtý reaktor. 

  
   Michail takto navštěvoval Černobyl dlouhých osmnáct let. A právě ležel 
na svém oblíbeném místě v trávě, když se to stalo podruhé. 
  
  Už zase sedí uvelebený na svém místečku za hromadou barelů a 
nedaleko od něj se válí roztrhaná zvířecí mrtvola. Michail je shrbený, líže si 
ránu, která mu po prudké akci opět začala silně krvácet. Půlka prasete ještě 
zůstala. Mohla by mu vystačit tak na týden, pokud se bude hodně 
omezovat. Potom se bude muset chtě nechtě vydat ven na lov a neohlížet se 
na bolavou nohu. Bude muset riskovat, že ho zmerčí některý ze stalkerů 
nebo nedejbože vojáků a to by potom neměl šanci uniknout. Ale teď, s 
plným žaludkem, se mu vrátilo sebevědomí. Když Michail nechtěl, nemohl 
si ho žádný člověk tam venku všimnout. Život zde ho naučil dokonale 
splynout s krajinou. S lovem to už bude horší, ale i s tím si dokáže nějak 
poradit. Uprostřed přemítání Michail usnul. 
Z tvrdého spánku ho vyrušilo něco, co nápadně připomínalo dupání a 
funění. Lidské funění. 
  
  Země se s ním otřásala. To ho vyděsilo natolik, že okamžitě vyskočil 
na nohy a bez rozmyslu utíkal pryč od elektrárny. Nedoběhl ale daleko. Ve 
zbrklé nepozornosti šlápnul do prohlubně v zemi a vyvrtnul si kotník. 
Bolestí zkřivil tvář a svalil se na zem. Následovala ohlušující rána, přes 
Michaila se přehnal proud vzduchu a pak byl klid. Nad krajinou se opět 
rozhostilo ticho a země byla nehybná. Michail vzhlédl, takže se mu naskytl 
pohled na betonový sarkofág, který teď u země hyzdila obrovská černá díra. 
S vypětím všech sil se postavil na nohy a ovládán šokem a zvědavostí se 
belhal směrem k ní. Až k cíli se ovšem nikdy nedostal. A od té chvíle to 
zkoušel ještě mnohokrát. Několik metrů před otvorem ho vždy zachvátila 
hrůza, jež mu nedovolila se pohnout ani o krok kupředu. Pokaždé se 
odvrátil a pádil zpět, dokud mu nohy nevypověděly službu. 
 
  Po této události se Michail vrátil do Kyjeva, kde zůstal ještě dva 
týdny. Během té doby se mu začala sloupávat kůže z těla, kosti se pokřivily, 
a když kvůli strašným nočním můrám, v nichž se mu zjevovala Zóna a smrt 
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jeho rodiny, opouštěl město navždy, lidskou bytost připomínal už jen 
vzdáleně. 
 
  Pouze zde, v místě svého bývalého domova se teď cítil bezpečně. 
Zóna mu skýtala útočiště. Tichá, klidná oblast, do níž se neodvážila vkročit 
lidská noha. To se ale brzy změnilo. K Michailově velké nelibosti se po 
Zóně začaly pohybovat větší či menší skupinky lidí, říkajících si stalkeři. V 
počátečních návalech vzteku se je Michail pokoušel napadat, když ale 
zjistil, že tato individua mohou být velice nebezpečná, naučil se stranit se 
jich. A pak přišli další stalkeři, pak vojáci a obchodníci. Michail dokonce 
sem tam narazil na podivné bytosti, které nepřipomínaly ani lidi, ani 
zvířata. Uvědomil si, že je silnější než většina těchto kreatur a začal je lovit. 
Stal se mutantem – nedílnou součástí Zóny. 
  
  Tentokrát je to skutečně člověk! Jeden ze stalkerů. Michail cítí, jak 
mu srdce buší ve zběsilém tempu. Člověk si ho zatím nevšiml. Teď stojí 
pár metrů od něho, je otočen zády. Michaila napadne, že tohle může být 
skvělá šance k úniku, ale je strachem přimrazen k zemi. Stalker se rozhlíží 
a – teď ho zpozoroval! Na tváři se mu zračí úlek ale reflexy fungují skvěle. 
 
  „A doprdele!“ vydechne stalker, načež na Michaila namíří zbraň. V 
tu chvíli se Michailovi vrátí do těla život. Vyráží kupředu, takže kulka ze 
stalkerovy zbraně zasáhne jen stěnu. Michail se zakousne člověku do 
holeně a pak už nesleduje, co se bude dít dál. Plnou rychlostí a bez ohledu 
na zraněné stehno vyráží ke dveřím vedoucím ze sklepa. Vyběhne nahoru, 
proskočí vchodem domu a ocitá se na rozlehlé ulici. 
 

Takže on není sám! Před domem postává skupina dalších po zuby 
ozbrojených mužů, všichni jsou však dočasně paralyzováni nenadálým 
zjevením se mutanta, čímž dávají Michailovi příležitost k vyváznutí z této 
nepříjemné situace. Zběsile se řítí ulicí následován salvami kulek, žádná ho 
však nezasáhne. 

 
  Konečně se jim dostal z dohledu, ale běží dál. Zastavuje se až na 
louce u skupinky stromů, když je už bolest pravého stehna nesnesitelná. 
Chvíli mu trvá než popadne dech. Rychle se skrčí ve vysoké trávě. Žádný 
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člověk není v dohledu, ale jak se už několikrát včetně dneška poučil, 
opatrnosti není nikdy dost. 

 
  Co bude dělat dál, neví. Zraněný a prakticky bezbranný v této 
divočině. Role se obrací – lidé jsou teď lovci a on je lovná zvěř. Tentokrát 
měl štěstí, ale Zóna nemá slitování. 
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Poslední Kapitola 

Václav Málek 
 
 
Předesílám, že povídka je dokončením knihy Stalker (Piknik u cesty) 
od bratří Strugackých, jejíž otevřený konec mi nedal spát. 
  
 

těstí pro všechny a zadarmo! A nikdo ať neodejde s prázdnou! 
 
m

skáču 

Hnal jsem se do lomu jako vítr. Proboha, co mě to popadlo? Vždyť 
oc dobře vím, jak zrádné a nepředvídatelné je Pásmo. A teď zbrkle 

z kamene na kámen jako ten nezkušený mladíček přede mnou. Můj 
šperhák. Co že se mu to stalo? Nevím. Ale ano, moc dobře si na to 
vzpomínám, je mi to však úplně jedno. Černé kapky, mlýnek na maso, to 
všechno je teď naprosto nepodstatný bod kdesi v dálavách nekonečného 
vesmíru mého podvědomí. Jediné, na co nyní dokážu myslet, je ona oslnivě 
se blyštící koule. Zvětšuje se, roste! Vyplňuje celé moje zorné pole. Štěstí, 
štěstí pro všechny a zadarmo. 

Š 

 
 Mou mysl zachvátilo šílenství, jinak to nedokážu popsat. Věděl jsem, že 
mi ta věc splní jakékoliv přání, ale nenapadalo mě, co bych si přál. Běžel 
jsem k ní, ačkoli jsem nevěděl proč. Snad mě přitahovala její „osobnost“ 
nebo „duše“, nazvěte si to jak chcete, to teď není podstatné. Najednou jsem 
cítil, že se mi nohy odlepují od země. Moje otupená mysl to přikládala 
moci Zlaté koule. Pak mi tělem projely miliony střepů, nečež svět zčernal a 
úplně se ztratil. 
  
...přání...jakékoliv...zoufalce...štěstí...zadarmo...propustí...jen...zoufalce...pr
o...všechny...zadarmo... 
...jsi darebák...Mrchožrout... 
       
  Stehna mě pálila jako deset čertů. Ležel jsem na břiše, hlavou 
zabořený do jakési měkké hmoty. Polštář, napadlo mě v první chvíli, pak 
jsem si ale uvědomil, že to je příliš mazlavé a páchnoucí, takže jsem se 
přiklonil spíše k blátu. Pravou rukou, což byl snad jediný nebolavý úd na 

 99



mém těle, jsem se zapřel do země a za cenu dalších nejméně pěti čertů 
vstoupivších mi do nohou se mi povedlo převalit se na záda. Opatrně a 
naplněn strachem jsem si ohmatal břicho. První moje myšlenka byla, že mě 
někdo musel přikrýt nějakou hrubou pokrývkou, než jsem po důkladnějším 
ohledání zjistil, že můj krustovitý obal je tvořen směsí bláta, potu a krve. 
Opatrně, velmi pomalu jsem pokrčil zmrzačené nohy a konečně jsem se 
odvážil otevřít oči. Že bych zde ležel v bezvědomí tak dlouho? To už je 
snad noc? Pásmo tě oslepilo. 
 
  Teprve nyní mi začly docházet souvislosti a události předcházející 
mému současnému stavu. Tehdy ve stavu mírné opilosti jsem souhlasil, že 
podniknu tuto sebevražednou pouť a přinesu mu až pod držku tu zatracenou 
zlatou kouli, která mu vrátí nohy a životní štěstí. Hajzl jeden. A pak za 
mnou přišel ten jeho parchant, že prej ať ho vezmu s sebou. Takovej 
mladíček s pěknou tvářičkou to byl. Chtěl se jednou stát velkým 
uznávaným stalkerem. Jo, chlapče, tak to už se ti asi nepovede. Hošánka 
sešrotoval mlýnek na maso, to se mi teď vybavilo zcela jasně, ale co se 
stalo se mnou? Že bych snad... Ne, to není možné. Jednomu stalkerovi už 
se sice z mlýnku vyváznout povedlo, to ale hlavně díky tý 
mrchožroutskýmu svini, která mu pomohla jenom pro svůj vlastní 
prospěch, jak jinak.  
 
  A jak jsem tam tak ležel, ani jsem nevěděl kde přesně, oslepen, 
neschopen postavit se na nohy a zabrán do přemýšlení, téměř jsem 
nezaregistroval, že už neležím na vlhkém, lepkavém blátě, nýbrž se 
vznáším a pluji mrtvým vzduchem pulsujícím v nitru Pásma. Kdybych se 
nenacházel ve stavu, kdy mi při každém pohybu proletí tělem rozzuřený 
ptakopysk a mysl nedokáže vstřebat více než jeden podnět najednou, v 
tuhle chvíli by se mi všechny svaly v těle rázem proměnily na led, hrdlo by 
se mi strachem stáhlo na štěrbinu svou nepatrností směle konkurující očku 
jehly. To poslední, o co jsem ale v tu chvíli stál, bylo zůstat naživu. Chtěl 
jsem pryč od Pásma, pryč od toho ubožáka Mrchožrouta, pryč od světa, 
který mě nechal snášet to utrpení, když jsem musel sledovat, jak z mé 
dcerky vyrůstá věc o nic lidštější než chladnokrevná puma, jež má jediný 
cíl – přežít, a to za jakoukoliv cenu. Pryč od života, který mi nepřichystal 
nic než bídu a utrpení, uvrhl mě do postavení odpadlíka, parazita 
společnosti, který se skrývá v temných zákoutích a v noci znesvěcuje 
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slovutnou vědu tím, že si uždibuje kousíčky z koláče, který jí zaručuje 
úspěch. Jsem stalker, lupič riskující život, aby zaopatřil rodinu. Stalker, 
dříve Někdo, dnes nic. 
  

„Ano“...Beru si Gutu, žádná velkolepá svatba, jen malý obřad s 
pár příbuznými...Agnes...vážně?... ano...malá Agnes běhá po 
trávníku...lidská Agnes...Gutě se narodilo děťátko, holčička...“Kirille, ty 
stará páko“...studujeme s Kirillem skořepinu...kterou jsem z Pásma 
nevynesl já...Agnes velká, krásná...světlá kůže, velké černé oči...a 
Mrchožrout...kdo je Mrchožrout? 
  
  Najednou jsem cítil svět. Vcházel do mě každou částí, každým 
pórem mého těla. Před chvílí jsem ucítil tvrdý náraz a věděl jsem, že už 
zase ležím na chladné zemi. Určitě jsem byl pořád v Pásmu, vzduch už ale 
nebyl cítit tou známou mrtvolností. Bylo to, jako by se do opuštěného 
města, které zůstalo po desítky let tiché a nad nímž se vznášela jakási 
podivná zatuchlost, opět vrátili obyvatelé a začali pokračovat tam, kde před 
lety přestali. Ulice se znovu rozeznívají, přítomnost lidí z nich vyhání 
zatuchlinu a vzduch je znovu čerstvý a dýchatelný. 
 
  Nevím jak dlouho jsem balancoval na hranici bdělosti a mdlob, 
snažíc se vydržet aspoň chvíli zcela při vědomí, ale když jsem se úplně 
probral, byl ten pocit živosti pryč. Pásmo bylo zase jenom Pásmo. Postavil 
jsem se a nohy – ano, opravdu jsem se dokázal postavit, moje stehna už 
nebyla dvěma planoucími pařezy v hořícím lese – a zamžoural jsem kolem 
sebe. Zrak se mi začal pomalu vracet, takže jsem dokázal rozeznat značně 
zamlžené obrysy krajiny. Přesto jsem ale neviděl natolik dobře, abych se 
odvážil pohnout z místa. Ne, pane, takovej blázen ještě nejsem, abych si to 
mašíroval poloslepej po tomhle zapomenutým koutě světa. 
  
  V podbřišku jsem cítil nesnesitelný tlak. Usnul jsem? No jistě. To 
byla hodně velká pitomost, stalkere. Do očí se mi zabodly jasné sluněční 
paprsky. Mžoural jsem po okolí, ale stále jsem nedokázal zaostřit, všechno 
se zdálo být zahaleno tajemným oparem. Všude bylo bílo. A já už se 
neválel v bahně. Tlak se neustále zvyšoval, dál jsem to nemohl vydržet. 
Vypustil jsem přebytečnou moč. 
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Hej, koukněte na tohle! On vytáhl člov... 
...naživu...do nemocnice...dostat rychle 
...to machr. Ne chlape...obyčejnej posranej stalker... 
  
  Stačilo, abych uslyšel „Doktore, trojka se probírá,“ a bylo mi 
všechno jasné; jsem v blázinci. Nikdy nebyla žádná návštěva, takže 
nemohlo vzniknout ani Pásmo. Guta... Proboha, jak by ta mohla být jenom 
výplodem mojí fantazie? A Agnes? Moje holčička? Bylo snad tohle 
všechno pouze smrdutými zvratky mé choré mysli? 
  „Pane? Pane, slyšíte mě?“ 
 
 Kriste pane, co to ten chlap dělá? Ať mě nechá spát. Netřes se mnou, ty 
blbče, já už se nechci probudit. Ja už se nikdy nechci probudit. 
  „Pane, proberte se. Všechno je v pořádku.“ 
 
 Všimnul jsem si, že tajemný hlas vychází z úst patřících postavě, která se 
nade mnou skláněla jako anděl při posledním soudu. Velmi pozvolna jsem 
začínal přicházet k sobě. Potom se všechno ztratilo a já se opět zřítil do 
bezedných hlubin bezvědomí. 
  
  Seděl jsem na posteli a zíral ven z okna nemocničního pokoje. Měl 
jsem odtud krásný výhled téměř na celý Harmond. Támhle je náš dům. Co 
asi dělá Guta a Agnes. Můžu jenom doufat že jsou v pořádku, protože znáte 
to, taková novina o druhé návštěvě se roznese rychlostí blesku a to si pak 
ani nedovedeme představit, co dokážou natropit ti fanatičtí šílenci. To před 
nima rodiny stalkerů neuchrání ani pancéřová stěna, to vám teda povím. 
Snad se Guta s Agnes stačily někde ukrýt, než se ta největší vlna šílenství 
přežene. 
  
  Před chvílí tady byl doktor s nějakým místním zaprděným 
komisaříčkem, oba v ochranných oblecích. Prej byla před dvěma dny 
zaznamenána v Pásmu neobvyklá aktivitu, takže tam vyslali roboty na 
průzkum. Údajně se nezjistilo, co se tam ten den dělo, ale mně je úplně 
jasný, že to všichni vědí stejně dobře jako já. Roboti našli mě a na úplně 
opačném konci Pásma ještě další dva stalkery. Teď jsme všichni tři v 
karanténě, dokud se neprokáže, že nejsme nebezpeční pro okolí. Každému 
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aspoň průměrně inteligentnímu člověku musí být jasné, že pak nás zavřou 
až zčernáme.  
Toho já se už ale nedožiju. 
 

Takže Harmond byl opět poctěn návštěvou našich vesmírných 
kolegů. To se asi holčička vrátila pro zapomenutého medvídka. A já to 
přežil. Někdo mi kdysi řekl: „Pásmo propustí jenom ubožáky.“ Kdo to 
jenom byl? Na tom už teď nesejde. Byl jsem ujištěn, že moje rodina je v 
pořádku, ale kdo by těm vládním parchantům věřil? Ještě chvíli počkám a 
pokochám se pohledem na svoje rodné město, na svůj domov, a pak 
odejdu. Ten plechový noční stolek má pořádně ostré rohy. Snad jim můj 
spánek nebude moc dlouho vzdorovat, nesnáším totiž bolest. 
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Hmla 

Branislav Šiftár 
 
 

atrím k skupine vedcov, ktorí pracujú v okolí černobyľskej jadrovej 
elektrárne. Mal som možnosť vidieť tú nádhernú nedotknutú prírodu 
po mnoho rokov, pričom prevládal vo mne pocit, že za takýto pohľad 

môže práve taká strašná katastrofa.  
Opustené budovy, cesty, prázdne ulice, zhrdzavené lampy pouličného 
osvetlenia a to všadeprítomné ticho, hlavne v Pripjaťi mi len dokazovalo 
akí sme oproti prírode malí a bezvýznamní a ako sa nám nevyplatilo hrať sa 
na bohov. 

P 
 A práve na jeseň, keď príroda rozohráva svoj farebný koncert a stromy 
zhadzujú na kopy farebné lístie a celý kraj sa pripravuje na zimný spánok 
mi dáva pociťovať viac než inokedy, že Zóna nieje len kus kontaminovanej 
oblasti, ale akýsi živý organizmus a vlastnými pravidlami a vlastným 
životom. 
 
              V ten deň, keď sme mali robiť posledné merania úrovne 
rádioaktivity v oblasti neďaleko štvrtého reaktoru, bolo hmlisto. Párty stan, 
ktorý sme si rozložili na kúsku lúky neďaleko asfaltovej cesty bol celý 
vlhký a miestami oťažieval. Bolo to ale najvhodnejšie miesto na okolí, 
pretože sme sa usadili na čistinke v smutne preslávenom Červenom lese, 
ktorý podľa svedkov v tú noc, keď nastal výbuch na reaktore, svetielkoval 
červenkastou žiarou. O nejaký čas potom stromy vyrúbali vojaci a 
pochovali ich niekoľko metrov pod zem. 
Po dvadsiatich rokoch bolo toto miesto ešte stále vysoko rádioaktívne a 
chcel by som vidieť toho odvážlivca, ktorý by sa rozhodol oslavovať na 
čistinke pri Červenom lese. 
My sme však nemali čas na oslavy, lebo sme museli stihnúť svoju prácu do 
tmy, pretože sme mali posledný deň pracovného týždňa. Potom nás čakali 
štyri týždne dovolenky na oddych a zotavenie. 
  „Zase dovolenka!“, ponosoval som sa. „Ani si nestihnem užiť 
jesennej Zóny.                                                                                 
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  „Ty si sa zbláznil!“, odvrkol mi môj kolega Saša, keď sme sa zase stretli v 
stane pri počítači.     „Mám dosť tej odpornej, lepkavej hmly! Lezie všade. 
V teréne nevidím cez priezory ani na krok. Prístroje sú zvlhnuté. Celý 
týždeň sme nevideli slnko.“ 
  „Máš pravdu,“ odvetil som. „Ešte treba dokončiť posledné merania a 
zatĺcť tieto výstražné tabule.“ 
  „Ja dnes varím obed,“ povedal Saša. „Denné menu – cestoviny s 
omáčkou. Takže je to na tebe, kamarát...“ 
 
  Vojaci, ktorí nás mali ochraňovať (a kontrolovať) odišli svojim 
džípom presne na poludnie k posádke na obed. Zostali sme tu sami. 
Zobral som potrebné nástroje a odišiel som zopár 100 metrov pozdĺž cesty. 
Po ľavej strane som mal les. Hmla začínala rednúť, ale stále som videl iba 
matné obrysy stanu v diaľke. 
 
            Zišiel som z cesty dole po svahu, pričom som si dával pozor, aby 
som sa nepokĺzol na zarosenej tráve. Tráva mala hrdzavú farbu a bola 
kontaminovaná. Tu som sa rozhodol zatĺcť prvú tabuľu. 
 
  V ochrannom obleku – priliehavej kombinéze, na ktorej som mal 
ešte navlečený biely ochranný plášť protiradiačnej výstroje a plynovú 
masku hnedej farby – som bol dosť nemotorný, takže trvalo dlhšie, kým 
som tu bol hotový. 
 Druhú som vymenil a po tretiu som musel zájsť pri začiatok vyjazdenej 
cesty, ktorá smerovala do lesa. Všade tu bol ostnatý drôt. 
 
Z diaľky sa ozvalo zavolanie. Dokončil som svoju prácu a vybral som sa na 
spiatočnú cestu. Iste už Saša volá na obed. 
 
Keď som bol v polovici vzdialenosti od stanu, z hmly sa zrazu vynorila 
postava.  
  „To nemôžu byť naši vojaci, tí si dávajú vždy načas,“ pomyslel som si. 
Bol to muž, oblečený v dosť obnosených veciach, neurčitého veku, ako 
som zbadal, keď som prišiel bližšie. 
 
Zložil som si masku. 
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Neznámy mal na sebe prešívaný sivý dlhý plášť skoro až k členkom a cez 
plece prehodenú plátennú tašku. Oči mu zakrývali ochranné okuliare s 
tmavým priezorom, ktoré, spolu s kapucňou, mu zakrývali väčšiu časť 
tváre. Na chrbte mal prehodenú pušku Dragunov. 
 
 Okamžite som odopol puzdro na ľavom boku a vytiahol môj Desert Eagle, 
pričom som nechtiac zavadil o dozimeter na opasku, ktorý vydával tiché 
praskanie. 
  „Cink,“ zacinkal kov o kov. 
 
  „Zadrž, priateľu,“ ozval sa vzápätí neznámy. „Schovaj zbraň, nehrozí nám 
nijaké nebezpečenstvo. Som len unavený pocestný, ktorý už dlhé dni nemal 
nič teplé v ústach.“ 
 
  „Toto je uzavretá zóna, tu nemáte čo hľadať,“ odpovedal som odmerane. 
„Ste v rádioaktívnej oblasti.“ 
 
  „Narodil som sa v Černobyle veľmi dávno a celý život som prežil tu. 
Moju dedinku Jasenovo zbúrali pred dvadsiatimi rokmi...,“ povedal pomaly 
smutným tónom. „Mladý muž, ešte sa nenašiel človek, ktorý by ma vyhnal 
z môjho rodného kraja,“ dodal. 
 
Zostal som v rozpakoch. Ešte som sa nestretol z domorodcom. Nevedel 
som, čo mám povedať. Na tom človeku bolo niečo zvláštne. Pri rozhovore s 
ním som mal akýsi čudný pocit, ktorý sa znásoboval pri tom, ako sa na mňa 
díval... 
Zo stanu vyšiel Saša. „Skončil si akosi skoro, nezdá sa ti? Obed je 
hotový...,“ povedal a až potom si všimol neznámeho, hoci musel začuť 
niečo z nášho rozhovoru. 
Nastala chvíľka ticha. Nevedel som ako mu mám vysvetliť náhlu 
prítomnosť tohto človeka. Ale Saša ma vytrhol z premýšľania čudnou 
otázkou. 
 
„Ste Stalker?“ 
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„Nie,“ odpovedal neznámy, akoby tú otázku čakal. „Som len hladný 
pocestný, ktorý náhodou išiel okolo a dúfal, že natrafí na dobrých ľudí, 
ktorí sa s ním rozdelia o trochu poživne...“ 
 „Obed je hotový,“ znova zopakoval Saša. „Neodopriem návštevníkovi 
obed, aj keď máme skromné podmienky. Poďte, vstúpte, nájdeme ešte 
jednu misku a lyžicu,“ povedal a vošiel do vnútra. 
„Ďakujem, pán Boh sa vám odvďačí za vašu láskavosť, dobrí muži,“ 
poďakoval, keď vstúpil tesne za mojím kolegom do stanu. 
 
Obed prebehol v tichosti. 
Len plameň na plynovom variči tíško syčal a kovová lyžica z času na čas 
cinkla o plechové dno misky. 
Obidvaja sme si našli nejaké miestečko medzi rozličnými kontajnermi s 
meracími prístrojmi a počítačom a drevenými debnami. Neznámy však 
odmietol ponúkanú stoličku a zostal stáť pri vchode z priesvitného igelitu. 
Svoju porciu zjedol postojačky. V stane bolo prítmie, no on si svoje 
okuliare s tmavými sklami vôbec nezložil z tváre. 
 
Po očku sme ho obaja sledovali. Saša naňho hľadel zvedavo, so záujmom. 
Ticho prerušil ako prvý neznámy. 
„Ďakujem vám, priatelia. To jedlo bolo vynikajúce. Ďakujem, že ste 
chudáka prijali medzi seba,“ povedal a podával svoju misku Sašovi. 
  „To nestojí za reč,“ povedal som. „Musíme si predsa pomáhať. Ináč by 
sme v Zóne neprežili.“ 
„Cveng!“ zazvonila lyžica o kovový stojan, ktorá vypadla zo Sašovej 
jedálnej misky. Hneď nato sa neznámy bleskurýchle zohol, rýchlosťou 
akou by sme u človeka v takom veku nikdy nepredpokladali. 
Oprel sa o stojan, zdvihol spadnutú lyžicu a s ľahkosťou sa opäť postavil. 
  „Nič sa nestalo,“ povedal a vyšiel zo stanu. 
Hmla sa medzitým začala strácať a vonku sa nepatrne oteplilo. Saša na mňa 
čudne pozrel a vyšli sme za neznámym. 
„Páni, viete strieľať?“ spýtal sa odrazu neznámy. 
  „No,“ prevravel som pomaly, „ja mám len pištoľ, ale s vaším 
Dragunovom sa moje DE-čko  nemôže zrovnávať...“ 
„Necháme pušku odpočívať,“ povedal náš návštevník, ktorý nás už viac 
nemohol ničím prekvapiť. Z puzdra schovaného pod kapsou vytiahol starú 
pištoľ. 
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„To je Makarov,“ povedal akoby na vysvetlenie. „Čo poviete na malú súťaž 
v streľbe?“ 
„V poriadku, výzvu prijímam,“ prikývol som. Bol som si istý víťazstvom. 
„Vyber cieľ a mier presne, priateľu! Na tri výstrely.“ pokynul. Saša si 
zapálil cigaretu a rozhodol sa nás radšej sledovať zobďaleč.  
Podišiel som dopredu o pár krokov. Skontroloval som zásobník a odistil 
som svoju zbraň. Na prvý krát som zamieril bližšie – takých 50-60 metrov 
na drevený stĺp elektrického vedenia a na malú plechovú tabuľku, celú 
pokrytú hrdzou. Vystrel som ruku pred seba a prižmúril ľavé oko.  
Ukazovákom som sa dotkol spúšte. 
 
Prvý výstrel. Druhý. Ale až keď sa ozvalo tretie „prásk“, začuli sme aj 
kovový zvuk, neklamný znak toho, že strela zasiahla plech. Zostala po nej 
efektná diera. 
„Charašo,“ povedal neznámy. Zostal stáť na tom mieste kde aj bol. Postoj 
mal strnulý a ruku vystretú. Pomaly dával prst na spúšť. 
Zdalo sa mi ako keby ani nemieril. 
A potom to prišlo. 
Trikrát zapukala pištoľ neznámeho návštevníka a trikrát sa ozval kovový 
zvuk ako strela zasiahla tabuľku. Posledná ju odtrhla zo stožiara a tabuľka 
zarachotila na asfaltovej ceste. 
Potichu som zahvízdal. „Tak to už hej!“ 
 
 Saša zabudol fajčiť a horúci popol mu spadol na ruku, pričom zjajkol od 
bolesti. 
„Dobrá streľba,“ povedal nato neznámy, „ale nebola moja najlepšia. Druhé 
kolo. Nože, vyberaj cieľ,“ pobádal ma a vsunul si nové náboje do 
zásobníka. 
Poobzeral som sa. Na lúke za nami boli zapichnuté v zemi nové 
trojuholníkové tabule oranžovej farby s typickým znakom rádioaktivity. 
  „Škoda novej tabule,“ pomyslel som si. „Ale bodaj ťa, nenechám sa 
zahanbiť!“ 
Na prvý pokus som sa trafil. Na takú vzdialenosť to nebol zlý výstrel.  
Zarachotil druhý. Minul som. 
No keď som vystieral ruku na tretí pokus, neznámy mi chytil ruku za 
zápästie. 
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„Nie si zlý strelec, veru, mládenec. Zdalo sa mi však že budeme mať o 
chvíľu spoločnosť. Niečo som začul tamto dolu v kríkoch...,“ dodal potichu 
a ukázal neurčito rukou. 
Saša podišiel k nám a jeho ťažké topánky zavŕzgali na štrku popri ceste. 
Neznámy urobil pohyb smerom k nemu, akoby ho chcel zadržať. 
Načúvali sme, ale videlo sa mi, že náš spoločník toho počuje viac ako my 
dvaja so Sašom dokopy. 
 
 Ukryl svoju pištoľ späť do puzdra pod kapsou a krátkym pohybom zvesil 
pušku z ramena a zacielil. Čakali sme bez slova snáď minútu, či dve. Celý 
čas pritom mieril na jedno miesto na kraji cesty. 
Vtom tam niečo zašuchotalo a zapraskalo. 
Na cestu z kríkov vybehol obrovský vlčí potkan. Na dĺžku mohol mať tak 
trištvrte metra. Bol to jeden z mutantov, ktorí obývali kanále a stoky v 
okolí Černobyľu. 
 Zavetril, vyceril zuby a šuchotavo sa pustil krížom cez asfaltovú vozovku 
smerom k nám. Keď nás zbadal, pustil sa do behu a stále vycieral ostré 
zuby, pričom prenikavo zapišťal. 
Neznámy neváhal a dvakrát rýchlo stlačil spúšť. 
Prvá strela len o vlások minula telo ohyzdného zvieraťa, ale odtrhla mu 
zadnú nohu. Skrútilo ho, no v tom okamihu ho zasiahla druhá, ktorá už 
mierila presne. Zostal ležať, bez života a kaluž krvi, zmiešaná s mozgom sa 
začala rozlievať po ceste. 
 
Vo vzduchu ešte visela ozvena z výstrelov, keď sa neznámy otočil k nám.  
„Bol to len potkan. Je ich tu na okolí veľa. Majte sa na pozore! 
 Ale je už čas rozlúčiť sa. A vy-,“ ukázal smerom ku mne, „cvičte ruku, aby 
bola pevná...Zbohom priatelia!“  
Kým sme sa zmohli na slovo, neznámy sa otočil a stratil sa v kríkoch lesíka 
na druhej strane cesty. O chvíľu hmla zase zhustla. 
Spoza zákruty zahučal motor vojenského džípu. Tesne pri nás zapišťali 
brzdy a na zem zoskočili dvaja vojaci s kalašnikovmi. 
 
  „Počuli sme dva rýchle výstrely, čo sa tu stalo?“ spýtal sa desiatnik. 
Saša mu rýchlo odpovedal: „Zastavil sa pri nás akýsi tulák v dlhom plášti a 
rovno pred našimi očami skolil potkana hádam na tristo metrov! Ten musí 
mať orlí zrak!“ 
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„Čože??! Ten??? Ale veď ten je slepý!“ zadivil sa vojak. „O zrak vraj 
prišiel pri jednom Zonálnom Úniku. Orientuje sa iba podľa sluchu.“ 
Ohromilo nás to. Po tom všetkom, čo sme videli sme neboli schopní uveriť. 
Niekedy pre náš zahmlený zrak nevidíme hmlu v očiach iných a preto sme 
si ani my nevšimli divné správanie sa tohto neznámeho. Premýšľal som nad 
tým zvláštnym človekom ešte aj v autobuse, ktorý nás večer odvážal späť 
do Kyjeva.  
 
Zóna nám odhalila ďalšie tajomstvo… 
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Prečo? 

Branislav „Beestar“ Šiftár 
 
 

esom prechádzala podivná postava. Bol to muž, asi 30 ročný, 
oblečený do ochranného obleku typu Exoskeleton, ktorá ho chránila 
pred radiáciou a sčasti aj pred guľkami. Na nej mal maskáčovú 

kombinézu. 
Nebolo mu vidno do tváre, pretože mal na nej plynovú masku, ktorá 
zároveň slúžila aj ako dýchací prístroj. 

L 
 
  Aj napriek tomu bolo možné rozoznať ostré črty tváre a výrazné modré 
oči. 
Lístie a chabé trsy trávy tlmili jeho kroky na ceste lesom, prežiareným 
slabým jesenným slnkom. 
Nebolo by na ňom nič divné, len bol celý zaprášený, ťažké vojenské 
topánky mal pokryté vrstvou zaschnutého blata a mal malátne, akoby 
trhané pohyby. Putoval naprieč Zónou zaiste už dlhší čas. 
Postupoval pomaly, z času na čas sa obzeral za seba a na stromy okolo. 
  V hlave sa mu rojili myšlienky:  
  „Prečo? Kam smerujem? Nepoznám ani svoje meno... Prečo vlastne idem 
cez tento les? Kam ma zavedie?“  
Rozpamätal sa na predchádzajúci deň. 
 
 „Povinnosť. Áno, je to moja povinnosť. Chrániť obyvateľov mojej  rodnej 
krajiny pred mutantami zo Zóny. Ale prečo som včera zastrelil toho 
starčeka, aj keď ma prosil o svoj život...?“ 
 
Pred očami sa mu zjavila tá scéna. Nespomínal si, čo bolo predtým, ale 
videl to tak jasne, akoby to prežíval znova. 
Uprostred šírych lesov a plání Zóny zbadal svetielko. Vybral sa tým 
smerom. Po chvíľke došiel k samote - malému domčeku, okolo ktorého 
boli na seba nalepené hospodárske stavby. 
Vošiel do dvora a zastal pred dverami. Z pleca zvesil rotačný guľomet XM-
134. Pocítil strašnú nenávisť a chuť zabíjať. 
Vykopol dvere a vtrhol dnu. 
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Ocitol sa v malej miestnosti, v strede pri stole zbadal človeka. Starček, 
ktorého zvráskavená tvár prezrádzala, že jeseň jeho života sa chýli ku 
koncu, čítal akési noviny pri svetle sviečky. 
Vstal, zostal veľmi prekvapený. 
 
  „Mladý muž,“ riekol tichým hlasom. „Cítim, že prišiel môj čas. Viem, že 
si si prišiel pre mňa. Ale ak máš v sebe ešte čosi ľudské, prosím, ušetri môj 
život...“ 
Odpoveďou mu bolo len cvaknutie poistky. 
"Bože, prosím, odpusť..." skríkol starý muž, ale už nedopovedal, keď ho 
skosila neľútostná paľba z guľometu. 
S akýmsi uspokojením po tomto hroznom čine vyšiel von. Z hlavne sa ešte 
stále dymilo. 
Zamieril do lesov. 
„Prečo? Kam kráčam? Kam ma táto cesta zavedie? Kde bude môj koniec?“ 
Stále nové a nové otázky sa mu rojili v hlave. 
Už dávno vychladla hlaveň stotridsaťštvorky. Ale mala sa dať do práce ešte 
raz. Bol nervózny. On nevedel kedy. 
 
  „Keď príde ten správny čas,“ ozývalo sa mu v mysli. 
Zrazu zastal. Obzrel sa za seba. Nikde nikto. Samota. A ticho. Len lístie mu 
šumelo nad hlavou v konároch stromov. 
 
  Pustil sa znova na cestu. Pred sebou zbadal svetlejší pás lesa. Vyšiel von 
spod ochranného náručia lesa a vstúpil na planinu, obkolesenú z každej 
strany lesom. 
V strede ležal tábor. Pohybovali sa tam nejakí ľudia. 
Pokračoval ďalej, dokým neprišiel na dohľad. 
 Traja stalkeri pripravovali ohnisko. Spozorneli, ale keď zbadali 
prichádzajúceho, pokojne pokračovali v začatej práci. 
 
Bez slova pristúpil bližšie. 
   „Zdrávstvuj, poď sem k nám. Nevideli sme ťa dlho,“ pozdravil ho jeden z 
mužov. 
Chvíľku stál, akoby sa rozhodoval. Potom zvesil z pleca guľomet. 
„Héj, čo sa deje?“ zvolal stalker, ktorý ho vítal. 
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Príchodzí stlačil spúšť na doraz. 
 
Roztočila sa rotačná hlaveň a guľky začali tancovať jedna za druhou. 
Prvému najprv streľba odtrhla ruku. Spadol na zem. 
Začal kričať od strašnej bolesti a ostatní sa dali okamžite do behu do 
úkrytov. Hľadali svoje odložené zbrane. 
 
Druhého našiel prúd guliek pri vchode do stanu. Zomrel takmer okamžite, 
pretože ho prevŕtalo ako ementál. 
Stalker odhodil rozžeravený rotačník a vykročil smerom k tretiemu. Ten sa 
v behu obrátil a zakopol o bedne, ktoré mali nastavané medzi stanmi. 
V momente vytiahol nôž z puzdra na ľavej ruke a hodil. Trafil ho priamo 
do srdca. Ešte sa zohol, z mŕtvoly vytiahol nôž a zakrvavenú čepeľ utrel do 
trávy. 
Vtom sa mu v hlave rozjasnilo. 
“Preboha, prečo? Títo ľudia, oni...predsa mi nič nespravili...Ja som ich 
pozabíjal...“ 
Vrátil sa k prvému z nich, ktorý ležal dolu tvárou v mláke krvi s odtrhnutou 
rukou. Bol v bezvedomí. 
Pozrel naňho a od hrôzy sa mu rozšírili zreničky. Na chrbte mal taký istý 
nápis ako aj on sám. 
 
  Duty. 
Rozbehol sa bezhlavo preč, zhodil batoh a bežal...Len preč od toho 
strašného miesta, od toho masakru, ktorý spôsobil on sám. 
  Zastavil sa nad strmým zrázom. 
 
  V mysli sa mu začali vynárať rôzne obrazy. Videl malého chlapca, ako 
stojí pred školskou tabuľou a bielou kriedou píše svoje prvé písmenká v 
azbuke. Videl usmievajúcu sa ženu, ktorá k nemu naťahovala ruky. 
Videl v náručí ležať malé dieťa, celé spálené od rádioaktivity. Videl veľa 
ľudí, ako utekali preč, preč od niečoho strašného. 
 
Videl vystrašenú, ale odhodlanú zvráskavenú tvár starčeka, ako kľačí na 
drevenej dlážke a spína ruky... 
Zavrel oči. 
Skočil. 

 113



Jeho telo sa rozbilo o skaly a bez ducha zostalo ležať na dne rokliny. 
Potom sa rozhrnulo lístie na najbližšom strome, ktorý rástol takmer na úpätí 
zrázu. 
Dolu na zem zoskočil Controller. 
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Očami Snipera/Through the Eyes of a Sniper 

Double Edged Sword 

Překlad: Branislav Šiftár 
 
 

idím orla ako sa vznáša na modrej oblohe opisujúc veľké kruhy. Na 
vrchných konároch stromu sa cítim presne ako ten orol. Cítim sa 
plný sily, cítim sa slobodne, som bližšie k oblohe. 

 
Som snajper v Zóne. 

V 
 
Prilieta vrana. Slabučká, krídla ju ledva nesú. Je oslabená bohvie čím zo 
Zóny. Vyzerá ako keby bola unavená, istý cieľ na oblohe. Určite čoskoro 
umrie, buď sa stane časťou jedálnička ktoréhosi hladného stalkera, alebo ju 
skôr či neskôr uloví nejaký agresívny lovec oblohy. 
 
Orol teraz prestal krúžiť, strhol svoje krídla smerom k bezmocnému 
vtákovi. S mocnými vystrčenými pazúrmi sa kĺže vzduchom k svojej obeti. 
Vrana nemá žiadnu šancu na únik. 
 
O pár sekúnd je mŕtva vrana pevne uchopená v ostrých pazúroch víťazného 
orla. 
Ja som ten orol. 
 
Môj puškohľad sú moje oči. Moja tvár pomaľovaná kamuflážnymi farbami 
a maskovacie NBC oblečenie sú moje krídla, moja SVU snajperská puška 
sú moje pazúre. Som Lovec. Cítim sa plný sily, nie, ja som plný sily. 
Útočím vtedy, keď nikto netuší, lovím práve vtedy, keď sa lovený cíti v 
bezpečí. Idem po nich dňom i nocou. 
Nemám žiadne výčitky. Či mutanti, či ľudia, pre mňa je to jedno – iba 
veľká hra – vystreľ a dostaneš cenu. Tí, ktorí sú pre mňa dobrí, sú moji 
spojenci. Tí, čo sú mojimi protivníkmi, zomrú. Počas času stráveného v 
Zóne som toho videl a zažil veľa. Videl zomierať som príliš veľa 
kamarátov, príliš veľa sporov a konfliktov, príliš veľa nepotrestaných 
zločinov. Videl som toho príliš veľa, aby som sa začal starať. 
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Nezvyknem meniť strany. Nevyberám si, či byť dobrý alebo zlý. Len 
vyčkávam na príležitosť, tak ako aj dôvod na to, aby som ich mohol loviť. 
Vždy len zabíjam. 
 
Kedysi som bol vojak – snajper u Mariňákov a veľa času som slúžil svojej 
vlasti. Videl som priveľa zabíjania na to, aby som zistil, že život je veľmi 
krehký v porovnaní so zaokrúhleným kúskom kovu. Ja sám som zabíjal 
príliš veľa – moje dôvody boli tie, ktoré v mojom hľadáčiku stáli proti mne, 
mojej krajine a mojim kamarátom vojakom. 
 
Som unavený z celého môjho života. Do Zóny som prišiel hľadať dôvody 
prečo žiť, a ešte stále hľadám. 
 
Moja pozornosť sa obrátila k neďalekému hustému lesu. Celý deň bol akýsi 
tichý. Celý čas som hľadal cieľ, na ktorom by som si mohol trochu 
precvičiť streľbu a bolo mi jedno, či to bude mutant alebo človek, ktorý 
otestuje moju pohotovosť ako prvý. Doteraz som vo výhľade nemal nič... 
Doteraz. 
 
Zbadal som pohybujúceho sa stalkera, nie príliš ďaleko. 
 
Laserový zameriavač ukázal 574,54 metrov. Ale ukázal priveľa? Nie. 
Ukázal mi len to, že som na dostrel. Na dostrel tak, aby som mohol zabiť. 
 
Zdvihol som moju snajperskú pušku, aby sa dala do práce. Moje pravé 
koleno sa pohlo, aby sa prispôsobilo pravej ruke, ktorú som oprel o pažbu 
mojej samoprebíjacej puške. 
 
Ten stalker vyzeral oveľa mierumilovnejšie než ja, za puškohľadom. 
Vyzeral že má sotva viac ako osemnásť. Ten chlapec musí byť z niekade z 
okolia. Jeho blonďaté vlasy a biela tvár mi prezradili čo som vedel, že 
takéto črty tváre môže mať iba Ukrajinec. Má oblečený iba starý modrý 
vlnený sveter a vyblednuté zelené bavlnené nohavice. Usmial som sa. 
Každý na tomto svete vie, že Černobyľ je nebezpečné miesto. A očividne, 
tento chlapec nevie absolútne nič o radiácii. 
Nevinnosť. 
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Našľapoval s opatrnosťou, v ruke zvierajúc nevýrazne farebný AK-47. ešte 
aj jeho držanie zbrane je zlé – jeho pravá ruka zostáva na spúšti a nie na 
hlavni samopalu. Jeho oči stále behajú sem a tam v očakávaní 
nebezpečenstva. Stará deravá umelohmotná fľaša od minerálky sa mu 
hompáľa na opasku, zavesená iba na malom kúsku nylonového lanka.  
 
Nepotrebujem prílišnú predstavivosť, aby som zistil, že tento chlapec 
vyzerá ako hlupák, ktorý si na krk zavesí zvonček, ktorý zacengá pri 
každom jeho kroku, kedykoľvek sa pohne. 
 
Potichu som sa zasmial. Je to nováčik, samozrejme. 
  
Nováčika je veľmi ľahké zamerať... ale môžem ho zabiť? Nemám žiadne 
morálne zábrany, aby som to nespravil. Nemám nikoho, kto by mohol 
sledovať moje kroky, nikoho, kto by mohol na mňa ukázať prstom a 
povedať: „Pozri, to je zabijak – nováčik!“ Spravodlivosť ma tu nemá šancu 
dostihnúť. Nemám sa čoho báť. Jeho smrť pre mňa nebude znamenať nič, 
nič len ďalšie číslo, ktoré pribudne do dennej štatistiky mŕtvych stalkerov v 
Zóne, motív a príčina smrti neznáma a nemôže byť dokázaná.  
 
Jediná vec, ktorú však môžem dokázať, je dokázať si sám sebe, že moje 
snajperské schopnosti sú stále na takej úrovni ako vždy, aj za cenu 
strateného života. 
 
Ja nemám čo získať, ale on môže stratiť všetko. 
 
Ten chlapec je tu z nejakého dôvodu. Mohol sem prísť preto, že jeho otec 
už viacej nedokáže zarábať peniaze. Alebo mohol ísť do zóny spoločne s 
otcom a stratil sa. Možno jeho otec už zomrel v Zóne, možno že to bol 
muž, ktorého som zabil včera, alebo pred dvomi týždňami, alebo možno 
pred mesiacom. Možno jeho rodina potrebuje peniaze, možno potrebuje 
peniaze pre chorú sestričku, na jej dennú dávku liekov. Je to zrejmé – jeho 
biedne oblečenie svedčí o chudobe tohto úbohého človeka. 
 
Ako sa asi budú cítiť, keď umrie? Možno sa najprv budú obávať, že sa ich 
synovi, bratovi niečo stalo, keď celú noc nechodí domov a nakoniec v 
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úzkosti si uvedomia, že chlapec  už nikdy nepríde domov. Možno že mu v 
jeho neprítomnosti vystroja pohreb a budú oplakávať jeho stratu a možno 
že si budú vyčítať, že ho poslali do sveta plného nebezpečenstva, aké si ani 
nevie predstaviť, až pokým ho nezasiahne do hlavy, v jednom momente, v 
ktorom už bude príliš neskoro. A zvlášť, keď to ani nebude tušiť. 
 
Ha, ja im teda poslúžim. Toto dieťa patrí naspäť domov a nie do Zóny. 
Priložil som tvár k studenej kovovej pažbe mojej snajperskej pušky. 
Nastavil som si puškohľad na dostrel a podľa vetra. Som pripravený. 
 
Pozrel som sa cez puškohľad.  
 
Pásik bodiek v priezore je nasmerovaný presne na stred jeho hlavy. Som 
pripravený stlačiť spúšť. 
 
Takže asi takto sa vždy cítili srbskí snajperi, keď strieľali ženy a deti v 
uliciach Kosova, presne ako som si vždy skúšal predstaviť, keď som tam 
hliadkoval pred rokmi. 
 
Ten radostný pocit, že máte moc nad životom a smrťou niekoho iného, 
koho ani nepoznáte a absolútne vám na ňom nezáleží, nad niekým, kto ani 
netuší, že jeho život sa skončí v sekunde, potom, čo stlačíte spúšť. 
 
Stlačil som ju. 
 
Ozvalo sa prázdne „klik“. 
 
Vyskúšam, či náboj zapadol do hlavne pušky. Nezapadol. Dobre. 
 
Len si odskúšavam nezachytiť strelu, je to súčasť mojej každodennej praxe. 
Ako snajper nezabíjam pre zábavu. Zabíjam len tých, ktorí mi odporujú. 
Vždy sa najprv uistím, či v komore nieje náboj predtým, než leziem na 
stromy, aby som mohol začať cvičenie mojich schopností. 
Tento krát by som si mohol zapísať headshot, keby v puške bola guľka – 
bez debaty.  
 Pozrel som sa znova do puškohľadu, zvedavý čo robí môj cieľ. 
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Chlapec sa teraz zastavil, aby si oddýchol. Zatiaľ čo si vyťahoval desiatu, 
položil svoj AK – 47 na zem. Poobzeral sa po tichom okolí a sklonil sa k 
zemi, chystajúc sa usadiť k jedlu.  
Očividne, táto úloha, hľadať v Zóne niečo, čo sa dá zobrať a dobre predať 
je preňho veľmi unavujúce. Takisto nevie absolútne nič o nebezpečenstve, 
ktoré číha v Zóne. Byť akokoľvek ticho ešte neznamená byť v bezpečí. A 
neplatí to len v Zóne. 
 
Až teraz sa začínam obávať o tohto mladého. 
 
 Rozhliadal som sa okolo. Zrazu som zbadal malý pohybujúci sa obláčik 
prachu, ktorý akoby viedla nejaká neviditeľná sila. Ako prvé ma napadlo, 
že by to mohol byť vietor. Ale keď tento úkaz už trval trochu dlhšie, 
okamžite som si uvedomil, čo to je. 
 
Bloodsucker. 
 
Oblak prachu sa začal rýchlo pohybovať, až priveľmi rýchlo smerom k 
mladému. Problém? Mladý stalker bol otočený chrbtom k nemu. Netuší 
vôbec nič, až keď bude príliš neskoro, zistí, že jeho zmysly by mali byť 
ostrejšie a začul by aj kroky, ktoré počuť spoza jeho chrbta. 
 
Okamžite som nabil moju pušku 10 – guľkovým 7.62 X 51 mm 
zásobníkom.  
Uisťujúc sa, že zásobník správne zapadol na svoje miesto, nabil som pušku. 
Začul som zamkýnací mechanizmus vovnútri, ktorý vydal kovové 
zaklapnutie. Guľka je dnu. 
 
A teraz prichádza zložitejšia časť – zabiť pohybujúci sa cieľ. 
 
Ostreľovačský kríž sa rýchlo zafixuje na oblak prachu a zameria ho. Avšak 
samotný pohyblivý cieľ je ťažké zostreliť, čo potom pohyblivý neviditeľný 
cieľ! 
 
Teraz zostáva len pevná ruka a viera vo vlastné schopnosti. 
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Zameral som približne to miesto, kde som predpokladal, že zamieri ten 
oblak prachu a vystrelil som. 
Rozľahol sa bolestný rev. 
 
Tak ako výkrik dosiahol nadzvukovú rýchlosť, takisto rýchlo a vystrašene 
vyskočil mladík a otočil sa. Zbadal bloodsuckera, ktorý sa teraz ukázal v 
celej svojej kráse a skríkol od hrôzy. Nikdy predtým nevidel ohavnú tvár 
žiadneho bloodsuckera – tie belavé oči, hrôzostrašná tvár, odporná koža, 
pokrytá ranami a nechutnými vredmi a nehovoriac o čudesných úponoch, 
akýchsi chápadlách, ktoré vyzerali akoby sa pohybovali a naťahovali 
naďalej k nemu, aj keď bol mutant na zemi. A aby toho nebolo dosť, 
mutant bol len postrelený, nie mŕtvy. Bolesťou vybičovaný k nenávisti, 
začal sa plaziť smerom k paralyzovanému mladému stalkerovi. 
 
Chcel by zabiť toho mutanta práve tu a práve teraz, pretože to by bolo to 
isté, čo by som urobil aj ja. Avšak, jedna dôležitá vec, ktorú si práve 
uvedomil – jeho zbraň bola stále na zemi. A jeho vlastný strach ho prikoval 
k zemi, neschopného pohybu. 
 
Musím opäť zasiahnuť. 
 
Z mojej SVU sa ozval ďalší rýchly výstrel. Kreatúra sa zatriasla od 
ďalšieho zásahu, zamrzla v divokom kŕči a v tichosti sa zviezla na prašnú 
zem. Príšerné úponky náhle ochabli a prestali sa pohybovať. Ruky a nohy 
zakončené špicatými pazúrmi sa prestali plaziť k chlapcovi. 
 
Bloodsucker je mŕtvy. 
 
Mladík sa prestrašene začal rozhliadať po ďalšom nepozvanom hosťovi, 
ktorý, ako si myslí, teraz chce zabiť jeho. Pozerá priamo oproti mňa, znova 
zrakom prehliada okolie, teraz už, pravdaže, so zbraňou v ruke. Je len 
vystrašený, vidím to, súdiac, podľa tváre. Určite sa zakrátko znova upokojí. 
 
Tak ako som si myslel, ďalšia hrozba už neprichádza. 
 
Chlapcovi sa teraz rozlieha na tvári odľahčený výraz, je si istý, že 
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nebezpečenstvo už pominulo. Stále je však veľmi prekvapený a zvedavý, 
nechápe celkom, čo sa tu stalo počas tej vypätej minúty. Pozerá dookola, s 
úsmevom na tvári, skúša zahliadnuť svojho záchrancu. 
 
Jeho záchranca je niekde hore na strome, v maskovacom oblečení, sledujúc 
ho práve cez ostreľovačskú pušku. Nemôže ma vidieť, tým som si istý, 
napriek jeho úsiliu a horlivosti, s akou prehliada svoje okolie. Vzdialenosť 
a maskovanie sú na mojej strane. 
 
Napokon, niečo povie. Som si istý, že to nie je tak nahlas, aby som to 
mohol na tú vzdialenosť počuť a taktiež to nie je anglicky. Ale som si istý, 
že je to „Ďakujem.“ 
Dostal som moju odmenu. Dáva mi to oveľa väčší pocit uspokojenia, než 
zostreliť a zabiť nepriateľa priamym zásahom. 
 
Práve toto je to pomáhanie ľuďom, keď nevedia kto si a kde si, ale sú 
vďační, že si im práve zachránil život. A čerešnička na torte je práve to, že 
nikdy nezistia tvoju identitu. Títo ľudia, ktorých zachraňuješ, žijú na 
požičaný čas, pretože ich necháš žiť, nepostavíš sa vedľa a nepozeráš sa 
ako zomierajú. 
 
Usmial som sa. 
  
Byť dobrým snajperom je potešenie. 
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Tam Vonku…/Out There 

DxC 

Překlad: Branislav Šiftár 
 
 

 tmavom Bare blikala jediná žiarovka, zavesená zo stropu len na 
elektrickom kábli. Mdlé svetlo vrhalo strašidelné tiene na tmavé 
nevľúdne steny a holú lepkavú podlahu. V miestnosti boli len tri 

stoly a zopár stoličiek za barom. Na jednej sedel zhrbený v hlbokom 
zamyslení osamelý muž v dlhom plášti, ktorého záhyby splývali okolo 
stoličky až na zem. V tom šere sa celkom nedala rozoznať jeho farba. 

V 
  
Ťaživé ticho, ktoré sem-tam narušilo len buchnutie skleného pohára o 
dosku špinavého stola zrazu prerušil barman. 
 
  „Ešte jeden?“, spýtal sa muža v plášti. „Vyzeráte, že by vám ešte jeden 
padol vhod.“ 
 
Neznámy zdvihol hlavu a na tvári sa mu na chvíľu ukázal trpký úsmev.  
  „Znesiem ich viac než ten jeden... po tom, čo sa stalo tam vonku.“ 
  „Rozprávajte,“ vyzval ho dychtivo barman 
. 
Muž sa pohodlnejšie usadil, tak aby mu rozheganá barová stolička na 
štyroch nohách poskytovala o najviac pohodlia a tichým hlasom začal 
vysvetľovať udalosti... 
 
  „Varoval som ich, aby sme tam von nechodili...Alebo prinajlepšom za 
tmy. Nie v tomto čase a nie teraz. Ale radšej by som sa mal vrátiť v čase o 
niekoľko hodín a opísať presne čo sa stalo...“ 
  
Boli sme štyria... stretli sme sa práve tu v tomto bare a tu sme si dohodli 
výlet do Zóny. Boli sme dobre pripravení. Niektorí vypili zopár pohárikov 
vodky, vraj na posilnenie zmyslov a vyrazili sme von. Bolo nevľúdne 
počasie, pršal drobný dážď, ale vôbec nám to nevadilo ako to, že vonku sa 
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už šerilo a slnko práve zapadalo. Ešte sme videli posledné slnečné lúče ako 
sa strácajú za niekoľkými budovami obytného bloku a presvitajú cez 
otvorené okná. 
  „Poďme dnu, páni,“ povedal vysoký počerný chlapík, ktorý sa celý čas 
správal ako náš veliteľ. Och, prečo som mu vtedy len nepovedal 
nie...Vstupovať do obytných blokov v Zóne vôbec nieje dobrý nápad a už 
vôbec nie pri západe slnka, keď sa objavujú chodiace príšery a na noc 
vychádzajú na lov vyhladnutí a po krvi bažiaci mutanti. 
 
Barman teraz sedel na stoličke celý vystretý a s napätím počúval. 
Muž vypil na ex svoj pohárik a pokračoval ďalej vzrušeným hlasom v 
rozprávaní. 
  
Po niekoľkých hodinách potom, čo sme vyšli tam von a vstúpili dovnútra 
cez rozbité okno na prízemí, sme prešli cez pivničné priestory a dostali sme 
sa do iných blokov. Cez zrútený múr a haldy sutín sme pokračovali až na 
prvé poschodie. Všade bolo cítiť odporný zápach, nejakú zdochlinu. V 
nádeji, že natrafíme na niečo cenné sme prehľadali aj vyššie poschodia, ale 
okrem maličkostí sme nenašli nič. 
Náš „veliteľ“ vyzrel z okna.  
  „Dostali sme sa do druhej časti mesta. Hm, vonku sa už stmieva...máme 
baterky, mali by   sme zostúpiť do podzemia. Tam sa ukrývajú najcennejšie 
artefakty.“ 
Vybrali sme sa dolu po schodoch. V suteréne sme natrafili na plechové 
dvere, celé rozožraté od hrdze. Kopol do nich. Dvere sa s uši trhajúcim 
škripotom otvorili. Vstúpili sme za ním do tmavých pivničných priestorov, 
kde jediná troška svetla prechádzala cez zamrežované prízemné okno. To 
sme ešte nevedeli, že jedna z tých zabijáckych príšer na nás čaká za 
dverami a brúsi si zuby na čerstvé mäso. Ach, akí sme len boli neopatrní. 
  
Majiteľ baru už teraz nebol jediná osoba ktorá počúvala toto rozprávanie. 
Aj ostatní návštevníci teraz sedeli a napäto počúvali. Muž sa poobzeral po 
stmavnutom bare a povedal: 
  „Áno, prosím, počúvajte pozorne...moje rozprávanie by vás malo len 
varovať pred tým, čo čaká tam vonku...“ A pokračoval ďalej. 
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Mutant nečakal pridlho nato, aby sme ho spozorovali. Vyskočil zo svojho 
úkrytu a rukami, ktoré boli hrubé a silné ako konár stromu zachytil 
posledného z našej skupinky, keď vchádzal dnu. Pazúrmi sa mu zaboril do 
hrude a ešte za živa z nešťastníka začal trhať kusy mäsa. Potom sa mu 
prisal na hrdlo a... On už len zachrčal... Zbehlo sa to strašne rýchlo...v 
sekunde...nestihol som ani ostatných varovať, aby boli opatrní. Zase som 
zlyhal... 
  
Zrazu, bez akéhokoľvek varovania, muž tresol pohárom o barový pult a 
začal strašne kričať. Ako rozprával, pred očami sa mu zase začala 
objavovať tá strašná scéna. Barman vyskočil a pevne ho schmatol oboma 
rukami. 
  „Buď v pohode, upokoj sa, kľud!,“ povedal barman a zatriasol s mužom. 
„Tak čo je tam vonku, čo sa stalo? A čo bolo TO, čo na vás zaútočilo? Tak 
už sa upokoj a rozprávaj. Aspoň to zo seba dostaneš von!“ 
Muž sa ako-tak upokojil, až keď do seba hodil pohárik studenej vodky. Už 
chcel pokračovať, keď vtom prevravel chlapík, ktorý sedel pri stole v kúte a 
celý čas počúval: 
 
  „Tá vec, ktorá vás napadla tam vonku...počul som správy...vychádzajú 
von len za zotmenia alebo v noci. Živia sa len krvou svojich obetí a sú 
extrémne rýchli.“ 
  
Muž sa mimovoľne postavil z barovej stoličky a chvíľku naňho zostal 
pozerať. 
  „Bloodsucker...,“ povedal pomaly, „však nieje tá najhoršia vec ktorá tam 
vonku je...“ 
 
A pokračoval ďalej vo vysvetľovaní. 
  
Zostali sme už len traja. Jeden chlapík mal brokovnicu. Odstrelil tej príšere 
hlavu. Všade zostali mláky krvi a akési chápadlá, malé, ale pevné sa zostali 
zvíjať na zemi. Rýchlo sme pokračovali preč, hoci sme už nemali žiadnu 
chuť na dobrodružstvá. Báli sme sa však, aby zvuk výstrelu nepritiahol 
pozornosť nejakých ďalších mutantov... 
 
Cez výťahovú šachtu sme zišli ešte nižšie a preliezli sme do susediaceho 
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bloku. Boli sme už omnoho viacej opatrnejší, postupovali sme potichu a 
dávali sme si pozor na každý kus sutiny alebo plechu, ktorý mohol spôsobiť 
akýkoľvek šramot. 
 
Vo vnútri bloku sme ich našli. 
 
Boli tam ďalší štyria Bloodsuckeri. 
 
Rozhodli sme sa ísť preč, ujsť stade preč za každú cenu, pretože bolo 
zrejmé, že prídu ďalší...Keď sme sa dostali von, každý sme sa rozpŕchli 
preč... 
  
Muž si potom dal na hlavu kapucňu a začal mrmlať. „Ja som hovoril, aby 
sme tam nechodili...ja som to hovoril...nemali sme tam chodiť, nikdy sme 
tam nemali ísť za súmraku...“ Oči mal naširoko roztvorené a kýval sa na 
stoličke dopredu-dozadu. 
  
Barman naňho zostal civieť: „Tak teda, to čo je tam vonku...to je tam toľko 
Bloodsuckerov?“  
Muž sa naňho šokovane pozrel. 
 
  „Keby len to, kiežby som to nikdy nevidel...,“ povedal veľmi potichu 
trasľavým hlasom.                   
  „Želal by som si keby som nikdy nemusel vysloviť meno tých...tých 
vecí...tam. Oni...mali na hlavách masky, zbytky...prisahám... 
 
Kedysi to bývali ľudia...boli to ľudia... tam vonku...“ 
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Zóna 

Vladimír Daleký 
 
 

icho. V zóně se rozlehlo typické ticho, kterým je zóna pověstná. 
Když v tom ticho prořízly výstřely. Kdesi v Pripjaťi si dva muži 
vyřizovali své účty. Oba byli oblečeni do ochranných obleků. Jeden 

z nich měl pušku AK-47, zatímco ten druhý karabinu M-4. Kryli se za 
vraky starých aut, a posílali ke stanovišti „toho druhého“ dávky kulek. 
Mezitím na sebe křičeli: 

T 
  „Jak tě mohla napadnou taková blbost Sergeji!“zakřičel jeden muž, a svou 
M-4kou zakropil vrak, za kterým se skrýval protivník. Ten mu na to 
odpověděl: 
  „Potřeboval jsem peníze, byl jsem v zoufalé situaci!“ 
  „To tě neopravňovalo mě takhle zradit. Mohli jsme se o zisk rozdělit! 
Zabiju tě! 
  „Nemusíme se hnedka zabíjet! Proč se nepřátelit? Zbylé peníze ti dám!“ 
  „Na tyhle řeči ti neskočím! Zabil by si mě při první příležitosti.“ 
  „Nezabil!“ 
  „A co můj bratr? A co Alexandr! Myslel sis, jak dokonale si zamaskoval 
jeho vraždu, ale jeden můj známej tě viděl!“ 
  „Tvůj známej? Kdo to byl?“ 
  „To ti nepovím!“ 
  „Dobrá. Ještě není nic ztraceno, Sergeji, pojď, usmiřme se!“ 
Sergej se zamyslel. Když v tom ho napadl plán. I když přijde o všechnu 
čest, rozhodl se plán uskutečnit. Za svého bratra. Navíc, v zóně slovo čest 
mnoho neznamenalo. 
  „Dobře Ivane. Složíme své zbraně. Ale mám podmínku, vylezeš první!“ 
  „Dobře!“ 
Druhý muž, Ivan se zvedl od svého vraku. Ruku s AK-47 měl podél těla. 
Sergej se zvedl také. 
  „Vidíš Sergeji, nebylo to tak těžké. Ale teď mi pověz, kdo byl ten 
kontakt?“ 
Sergej se zamyslel. Věděl, že ho za chvilku zabije, tak se rozhodl mu to 
povědět. 
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  „Jurij.“ 
  „Co?“ 
  „Ano, Jurij.“ 
Dořekl Sergej, a namířil svou zbraň. Stiskl spoušť. Cvak! M-4 se zasekla. 
Když to Ivan viděl, tak na Sergeje namířil. 
  „Ivane, ne, prosím…“ 
  „Ty kryso!“ 
  „Prosím…“ 
  „Ty sketo! 
  „Pro…“ 
Své poslední prosím Sergej nedokázal vyslovit. Provrtala ho dávka z AK-
47. Ivan pomalu odcházel pryč. Sergejovo tělo bezvládně leželo na silnici. 
Když v tom se z jednoho z paneláků vyřítil člověk. Muž. Byl lehce zraněn. 
Jeho ochraný oblek i kevlarové brnění bylo na cáry. V ruce třímal značně 
zakrvavený nůž. Doběhl k mrtvole Sergeje. Sklonil se nad ní. Z úst mu 
vyšlo jediné slovo: 
  „Bratře…“ 
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Čekání na Správnou Chvíli 

Mikuláš Kříž 
 
 

21.8. 2010, rozhlasová stanice BBC... 
 

adioactivity is now spread over the whole Ukraine, Slovakia, 
Poland, Hungary, Austria and Czech Republic. Also one half of 
Germany is contamined... 

 
Stál na místě, kde kdysi bývala socha Rudoarmějce. Ona tam sice ještě je, 
ale nyní leží vedle polorozbořeného betonového podstavce rozlomená na tři 
části. Čekal. Čekal asi na tu správnou chvíli. Na tu, která se najednou 
objeví aniž by ji dokázal i na vteřinu předem předpovědět. 

 R
  
 

3.9. 2010, Šlapanice u Brna 
 
  Po důkladném prozkoumání blízkého okolí, počínaje zabedněným 
kostelem a konče tím místem, kterému se říká Bod se Jean, a kdosi, komu 
se neřekne jinak než Magnet vydali opatrným krokem k malému domku, 
kterému přes průstřely v ocelových roletách mírně 
pronikalo světlo. Mlha čpící podivným zápachem sebou nesla různé děsivé 
zvuky. Ostatně, jako vždy. Nikdo pořádně nevěděl, co je způsobuje. Občas 
zní jako nějaký šílený smích, občas jako řev plný hrůzy. Někdy jakoby k 
tobě někdo mluvil, ale takovým mrtvolným sípavým hlasem. Stále se 
nemohli zbavit strachu. Jaký bylo to smluvený heslo, nerad bych dostal 
dávku z automatu.Jean vnořil ruku do kapsy, chvíli v ní šátral a nakonec 
vytáhl malý kousek papíru.  
 
Celou dobu se nervózně rozhlížel. Magnet mu ho vytrhl z ruky a snažil se 
ho přečíst: ...blahoslaveni žíznící, neboť ti dostanou napít... Úryvky z Bible 
tady jsou celkem běžná záležitost, hlavně jako smluvená hesla. Tak na co 
se čeká, řekni mu to ať nás konečně pustí dovnitř... 
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14.10. 2010, Podél tratě Brno-Veselí 

 
Zóna je velice zvláštní místo. Ještě před několika týdny úplně bez vzrušení 
všichni sledovali události v ukrajinském Černobylu. Zóna byla jen poměrně 
malé místo. Nyní existuje jen pár míst, které se Zónou nazývat nemusí. Já 
jsem ze zóny neutekl. Neutekl jsem s vetšinou lidí, tedy přesněji řečeno s 
těmi co přežili. Zůstal jsem, ani nevím proč. Nejspíš mě tu drželo nějaké 
pouto, nějaký vztah k místům které znám. Tedy znal jsem. Nic není jako 
dřív. Vypadá to tu klidně, jdu po kolejích směrem k místu, které se nazývalo 
Brno. Když se rozhlédnete kolem, nikoho nevidíte. Ale máte pořád pocit, že 
nejste sami, že vás něco sleduje. Máte pocit, že každé stéblo trávy, každý 
patník či sloup vás pozoruje.  
 
  Vida, na Bodě dnes někdo byl, ukazuje Magnet Jeanovi čerstvou 
šlápotu. Myslíš, že to byly zombie? Bod je místo, ze kterého je výborně 
vidět na všechny strany, nikdo tě nemůže překvapit. Je to divný, blato je 
všude a šlápota jen jedna. Jean přejel rukou po 
pouzdře u pasu, ve kterém se leskl Stěčkin. Mohl tu někdo být, někdo 
jednonohej nebo někdo...; v každým případě se musel odplazit. Ale proč. 
Jediný co ho tu mohlo překvapit... Zombie? Neřekl bych, kdyby to byly 
zombie, nebo snad krysy či vlci, tak by tady byl rozmístěnej po částech. 
Armáda už nás někdy taky nechává na pokoji, rozhodně by nešli tak 
hluboko. Vždyť nejbližší Východ je až u Mikulova. To je pravda, skočil mu 
do řeči Jean, ale kdyby se tu střílelo, tak by tu musely být nějaké díry po 
kulkách... 
 
Odcházím. Odcházím na místo, kde neexistuje strach, bolest, smrt... Někdy, 
když se ráno probudím a vidím paprsky světla pronikající přes moje okno, 
říkám si: vždyť to byl jen sen. Přeji si, aby tomu tak příště bylo.  
 
  Je to opravdu důležitý? Tato věta, kterou Magnet často ukončoval 
nikam nevedoucí dlouhé rozhovory ukončila Jeanův monolog. Skutečně je 
důležitý, že tu někdo před námi byl a nechal tu jen jednu stopu? Třeba je to 
jen taková hříčka, náhoda, třeba se tady nic nestalo. Měli bychom 
pokračovat k Cíli. Máš pravdu. Musíme se soustředit jen na Cíl. Já jsem jen 
čekal na tu správnou chvíli... 
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  ...Mlha, rozprostírající se všude po okolí s sebou nese podivný 
zápach. Takový ten zápach, který cítíte jen když se opravdu zhluboka 
nadechnete. Je to zápach krve. Seděl u ohně, četl nějakou knihu a pomalu 
ujídal buráků z plechovky. Kdyby mohl jistě by si dal i trochu vodky, ale 
na to teď není prostě není čas. Kroky, které se k němu přibližovaly vůbec 
nevnímal. Asi z vědomí že mu nehrozí žádné nebezpečí, nebo snad proto že 
si žádné nebezpečí už  epřipouštěl. Zápach krve pomalu slábl a kroky se 
stále víc monotónním tempem  řibližovaly. Jeane? Jeane, jsi to ty? No 
jasně, kdo jinej by to asi tak mohl být. Snědl další hrst buráků a pomalu 
zvednul oči od knihy. Uviděl tvář, tvář kterou znal. Tvář, která mu byla 
velmi povědomá, ale nemohl si vybavit čí. Vzpomněl si na dobu, kdy 
nebylo důležité jak se jmenujete, jak vypadáte, co jíte. Tenkrát bylo 
důležité co děláte. Andreji? Jak jsem jen mohl zapomenout. Po tom všem. 
Po tom, co peklo vystoupilo nad zemi, po tom co jsme byli až na dosah 
Cíli, věčnému pokoji a klidu. Teď už je to všechno za námi. Lidé se vracejí 
do měst, na kolejích opět projede vlak, když uslyšíte hluk auta nebo 
vrtulníku už nemusíte se schovávat. On však se šťastně necítil. Města, která 
se opět pomalu plní lidmi připomínají strach, který cítil při prvním 
rozeznění sirén, koleje vydávají stále to dunění, které se ozývalo celé noci a 
nedalo mu spát. Andrei se posadil k ohni, zapálil si cigaretu a zadíval se na 
ranní nebe. Slunce tvořilo jen malý srpek za horizontem a barvilo malé 
obláčky na žluto. Je sice ještě chladno, čerstvý vítr si hraje s listím břízy,ale 
oheň příjemně hřeje. Oba mlčeli. Ne snad proto, že by nebylo co říct. 
Vzpomínky jsou silnější. Před deseti lety seděl na tomto místě s někým, 
koho 
od té doby neviděl. Dívali se spolu na východ slunce, který se tak moc 
podobal tomuto. Byla to chvíle toho největšího štěstí, které člověk může 
zažít. Teď je to skoro stejné. Jen je zde vlastně sám. Teď sedí naproti 
někomu, koho vlastně ani pořádně nezná. Byly sice časy, kdy na jejich 
důvěře závisel jeho život, ale tenkrát to ani jinak nešlo. 
 
  Už se rozednilo. Ptáci zpívají, je slyšet slabý šum z města, který 
dokazuje přítomnost lidí. Andrei odešel, je opět sám. Vlastně se nic 
nezměnilo, celou dobu byl sám. Sám už je strašně 
dlouhou dobu. Jako by ani nic jiného nechtěl.  
 

 130



  Prochází kolem železniční tratě, opět směrem na místo, které se 
opět nazývá Brno. Míjí místo, kde pohřbil Magneta, prochází mezi 
nějakými továrními komplexy, nahánějí mu vzpomínky a s nimi slzy do očí 
 
  V dálce uviděl nějaké lidi. Je to sen nebo skutečnost? Už nedokázal 
rozlišit svět svých vzpomínek a svět reálný. Ale, co je to vlastně realita? 
Nebo spíš, je realita lepší než svět snů a vzpomínek? Realita zanechává 
hluboké rány, vzpomínky na šťastné chvíle jsou jako alkohol - umrtvují 
bolest a opíjejí falešnou hrou na štěstí. Pro Jeana byly vzpomínky to 
největší bohatství co měl. Život už nedával smysl. Najednou se poskytuje 
myšlenka zda boj o život, který vyhrál, nebyl vlastně zbytečný. Proč se 
snažit zachránit si za každou cenu život, když potom není pro co a pro koho 
žít. 
 
  Otevřel opět tu knihu, kterou četl. Ani pořádně nevěděl o čem je, 
byla psaná ve francouzštině. Když ji před deseti lety dostal, doufal že si ji 
jednou přečte a potom ji daruje někomu koho má rád stejně tak jako to 
udělali jeho rodiče. Už je na poslední straně. Vzpomínky se pomalu 
přeměňují ve sny, kdesi v hloubi mysli říká. Už jsem to dočetl, tak teď je 
tato kniha tvoje.  
  Už navždy bude ve světě, který je lepší než skutečnost… 
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Niekoľko slov na záver… 
 

 
 
 
 
 
 
Práve ste dočítali knižku, aká asi v Čechách a na Slovensku nemá obdoby. 
Snáď neexistuje publikácia akéhokoľvek typu, ktorá by bola vydaná pod 
hlavičkou internetovej stránky pre jej fanúšikov 
 
A ak teda práve čítate tieto riadky, ste jedným z nich a viete, že sa tento 
projekt podaril. Bez Vás by to nebolo možné a preto aj Vám patrí naše 
poďakovanie. 
 
Poklona a ďaľšie poďakovanie patrí v neposlednom rade skvelým autorom, 
ktorí pred časom posielali na náš web svoje poviedky do súťaže s cieľom 
vyhrať hodnotnú cenu – originálnu hru STALKER: Tieň Černobylu. 
Aj vzhľadom na to sme tak trochu symbolicky zvolili práve takýto názov 
tejto zbierky, ktorú držíte v rukách. 
 
Vyhrať však mohol iba jeden a nakoniec, po verejnom hlasovaní sa z výhry 
tešil Marek Nedvěd. Všetci ostatní, ktorí ste k nám poslali svoje diela na 
uverejnenie, a nevyhrali ste, nech je pre Vás táto zbierka vašich poviedok 
zadosťučinením. 
 
Branislav „Beestar“ Šiftár 
vydavateľ a redaktor stalker.scorpions.cz 
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